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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, Dünyanýn 
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 dikkat edilmiþ, 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 var olan 
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»ün, 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, onlara 
þimdiden tebriklerimizi iletiyoruz. Ýyi çalýþmalar.
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IÞIK ve SES

Ünite 4:

KEÞFEDÝN !

Iþýðýn deðiþik maddelerle 

deðiþik þekillerde 

etkileþtiðini fark ettiniz 

mi? Örneðin, bazý 

maddeler ýþýðý geçirirken 

bazýlarý geçirmez. Benzer 

þekilde sesin de farklý 

ortamlarda farklý 

duyulduðunu biliyor 

muydunuz?

Ýþte bu ünitede ýþýk ve 

sesin maddelerle 

etkileþimini, ýþýk ve sesin 

farklý ortamlarda nasýl 

davrandýðýný 

öðreneceksin.

Bu konular hakkýnda,  

bilim ve teknik 

dergilerinde daha ayrýntýlý 

bilgiler bulabileceðiniz gibi 

internet kanalýyla çok 

çeþitli video ve görsellere 

ulaþabilirsiniz.
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ÜNÝTE KAVRAMLARI

 

ÜNÝTE HAZIRLIK SORULARI

ÜNÝTE 4 IÞIK ve SES

4 5

IÞIK

SES

Iþýn

yoluyla yayýlýr

Saydam 
Madde ýþýðý geçirir

Yarý Saydam 
Madde

Opak
Madde

ýþýðý 
kýsmen 
geçirir

ýþýðý geçirmez

Maddesel 
Ortam

yayýlmasý için 
gereklidir

1. Gün içerisinde gölgemizin uzunluðunda neden farklýlýklar gözleriz?

2. Cisimlerin gölgeleri neden bazen olduklarýndan daha büyük veya daha küçük görünür?

3. Hangi cisimlerin arkasýndaki varlýklarý net olarak görebiliriz?

4. Evlerimizin pencerelerinde cam tercih edilmesinin nedeni ne olabilir?

5. Denizin altýnda çarpýþan taþlarýn çýkardýðý ses ile denizin dýþýnda çarpýþanlarýn çýkardýðý 

ses ayný mýdýr?
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IÞIK ve SESÜNÝTE 4
KEÞFET VE PAYLAÞ

6 7

IÞIÐIN YAYILMASI

Yukarýdaki deneyde de gözleneceði üzere ýþýk doðrusal olarak ve her yönde yayýlýr. Bu 

nedenle kývrýmlý su hortumu ile yaptýðýmýz gözlemde mum ýþýðýný görmemiz mümkün 

olmazken silindir boru ile mum ýþýðý kolaylýkla görülebilmektedir.

Iþýn

Iþýk ýþýnlarýnýn her zaman bir doðru boyunca ve her yöne yayýldýðýný öðrendik. Herhangi bir 

engelle karþýlaþmadýðý sürece ýþýk, doðrusal yayýlmaya devam eder. Çevremizde farklý 

durumlarda ýþýðýn doðrusal yayýldýðýný sýklýkla gözlemlemekteyiz.

Bir ýþýk kaynaðýndan çýkan ýþýðýn izlediði yolu göstermek için baþlangýç noktasýndan belli bir 

yöne doðru uzayan, ortasýnda ya da ucunda ok iþareti olan düz çizgiler çizeriz. Bilim insanlarý bu 

çizgilere ýþýn, birden fazla ýþýna ise ýþýn demeti adýný vermiþtir.

Iþýk ýþýnlarý her zaman bir doðru boyunca ve her yöne 

yayýlan ýþýk ýþýnlarý karþýlarýna bir engel çýkmadýðý 

müddetçe yollarýna devam ederler. Aþaðýdaki þekilde 

görüldüðü gibi bir fenerdeki ýþýk kaynaðýndan çýkan 

ýþýnlar, karþýsýnda engel olmayan fenerin önüne doðru 

doðrusal olarak yayýlýrlar. Fenerin arka kýsmý, ýþýk 

kaynaðýna engel olmakta ve ýþýnlar fenerin arkasýna 

doðru yayýlmamaktadýr.

Güçlü kaynaklardan çýkan ýþýðýn gözlerimizle uzun 

süre temas etmesi, göz saðlýðýmýzý olumsuz 

yönde etkiler. Bu nedenle televizyon, tablet gibi 

aletleri gereðinden fazla kullanmamalýyýz.
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IÞIÐI KISMEN
GEÇÝRENLER

IÞIÐI HÝÇ
GEÇÝRMEYENLER

KEÞFET VE PAYLAÞ

DENEY

IÞIÐIN MADDEYLE KARÞILAÞMASI

Evlerimizde pencerelerin neden baþka bir maddeden deðil de camdan yapýldýðýný hiç düþündün 

mü? Güneþ ýþýðý camdan içeriye girebilmesine raðmen, duvarlardan içeriye neden giremez? 

Çevremizde gördüðümüz farklý maddeler, farklý ýþýk geçirgenliðine sahiptir. Bazýlarý ýþýðý 

tamamen geçirirken bazýlarý hiç geçirmez, bazýlarý ise kýsmen geçirir. Gelin bunu bir deneyle 

inceleyelim.

Saydam Maddeler

Yaptýðýmýz deneyde de görüldüðü üzere cam, poþet dosya gibi ýþýðý iyi geçiren maddelere 

saydam maddeler denir. Saydam maddeler ýþýðý iyi geçirdikleri için arkalarýndaki cisimler net 

olarak görülebilir. Hava, su, cam ve þeffaf poþet saydam maddelere örnek olarak verilebilir.

Yarý Saydam Maddeler

Iþýðý kýsmen geçiren maddelere yarý saydam maddeler denir. Yarý saydam maddelerde ýþýk 

diðer tarafa tam olarak geçemediði için arkasýndaki cisimler net olarak görünmez. Yaðlý kaðýt, 

buzlu cam, tül perde, bulutlar yarý saydam maddelere örnek olarak verilebilir.

Iþýðý geçirmeyen maddelere saydam 

olmayan (opak) maddeler denir. Bu 

maddeler ýþýðý geçirmedikleri için 

arkalarýndaki cisimler görünmez. 

Metal levha, tahta, taþ, beton duvar 

saydam olmayan (opak) maddelere 

örnektir.

Saydam Olmayan (Opak) Maddeler
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DENEY

TAM GÖLGE

 Iþýk, saydam olmayan (opak) bir engel ile karþýlaþýnca, engelin arkasýnda ýþýk almayan karanlýk 

bir bölge oluþur. Iþýðýn opak maddelerden geçememesi ile oluþan bu karanlýk bölgeye tam 

gölge denir. Tam gölge, ýþýðýn doðrular boyunca yayýlmasýnýn bir sonucudur. Iþýk doðrusal 

yolla yayýldýðý için opak bir cisme çarptýðýnda cismin arkasýna ýþýk geçemez ve cismin þeklinde 

gölge meydana gelir. 

Tam gölgenin oluþmasý için bir ýþýk kaynaðý ve bir opak cisim gereklidir. Gölgenin büyüklüðü 

perde, engel (opak cisim) ve ýþýk kaynaðý arasýndaki mesafeye baðlýdýr. Bunu bir deney yaparak 

gözlemleyelim.

Fener (Iþýk Kaynaðý)

Top 
(Engel)

Perde

Tam 
Gölge

Gölgenin Boyu

Iþýk kaynaðý engele yaklaþtýrýldýðýnda gölge boyu büyür.

Iþýk kaynaðý engelden uzaklaþtýrýldýðýnda gölge boyu küçülür.

Gölgenin boyunu etkileyen bir diðer unsur da engel ile perde arasýndaki mesafedir. Aþaðýdaki 

þekillerden de göreceðin üzere engel perdeye yaklaþtýrýldýðýnda gölgenin boyu küçülürken 

engel perdeden uzaklaþtýrýlýnca gölgenin boyu büyür.
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Güneþ TutulmasýGÜNEÞ VE AY TUTULMALARI

Yukarýdaki resimlerde olduðu gibi gölge, ýþýðýn opak haldeki engelin arkasýna geçememesi ve 

orada bir ýþýk almayan bölge oluþturmasýdýr. Güneþ ve Ay Tutulmalarýnda da gerçekleþen þey 

budur. Güneþ Tutulmasý ve Ay Tutulmasý olaylarý, Güneþ ýþýðýnýn opak cisimlerden (Dünya ve 

Ay) geçememesi ve tam gölge oluþturmasý nedeniyle meydana gelen doða olaylarýdýr. Bu 

olaylarýn oluþumunda Güneþ, Dünya ve Ay'ýn birbirlerine göre konumlarý etkili olur.

Güneþ ve Ay Tutulmalarý sýrasýnda Dünya, Güneþ ve Ay ayný doðrultuda sýralanýrlar. Her iki olay 

da birer tam gölge olayý olup, ýþýðýn doðrusal yayýlmasýnýn sonucudur.

BÝLÝYOR MUYDUN???

Güneþ'in yaklaþýk 400 km kalýnlýðýnda görünür yüzeyine ýþýk küre denir. Dünyamýza ulaþan 

Güneþ ýþýnlarýnýn çoðu buradan yayýlýr. Güneþten çýkan ýþýk ýþýnlarý Dünyamýza yaklaþýk 8 

dakika sonra ulaþýr.

Güneþ Tutulmasýnda, sýrasý ile Güneþ, Ay ve Dünya ayný doðrultuda bulunur. Bu olayda Ay, 

Dünya ile Güneþ arasýna girerek Dünya'nýn belirli bir bölgesinin ýþýk almasýný engeller ve Ay'ýn 

gölgesi Dünya üzerine düþer. Böylelikle bu bölgelerde kýsa bir süre için Güneþ görünmez, yani 

gündüz vakti yarý karanlýk yaþanýr. Bu olaya Güneþ Tutulmasý denir.

Ay Tutulmasýnda, sýrasý ile Güneþ, Dünya ve Ay ayný doðrultuda yer alýr. Bu olayda Dünya, 

Güneþ ile Ay arasýna girerek, Ay'ýn tamamýnýn ýþýk almasýný engeller ve Dünya'nýn gölgesi Ay'ýn 

üzerine düþer. Böylece Ay görünmez. Bu olaya Ay Tutulmasý denir.

Ay Tutulmasý
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KEÞFET VE PAYLAÞ

PROJE

GÜNEÞ TUTULMASI

Sabah Öðle Akþam

Gölge
Boyu(cm)

Sabah Öðle Akþam
Zaman

Yaptýðýmýz araþtýrmalar, gerçekleþtirdiðimiz deneyler, oluþturduðumuz çizim ve modeller 

sonucunda Güneþ ve Ay Tutulmalarý ile ilgili aþaðýdakileri söyleyebiliriz.

KEÞFET VE PAYLAÞ

Bahçeye dikeceðin bir çubuðun gölgesini günün farklý 

saatlerinde (Örneðin; 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 ve 17:00) 

gözlemle. Gözlem yaptýðýn saatlerde çubuðun gölgesinin 

boyunu ölçerek not al. Gözlem ve ölçümlerine dayanarak 

aþaðýdaki sorularý yanýtla ve yanýtlarýný arkadaþlarýnla paylaþ.

Çubuðun gölgesi günün her saatinde ayný boyda mý? 

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

Hangi saatlerde daha kýsa, hangi saatlerde daha uzun? 

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

Gölge boyunun günün farklý saatlerinde farklý olmasýnýn nedeni ne olabilir?

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

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

Yaptýðýn gözlem ve ölçümlerinden elde ettiðin verileri kullanarak bir çubuðun gölge boyu ile ilgili 

bir sütun grafiði hazýrla.

Günün farklý saatlerinde ölçülen çubuðun gölge boyu; gözlemler ve ölçümler sonucunda 

oluþturulan çizgi grafiði incelendiðinde, sabah ve akþam saatlerinde Güneþ ýþýnlarýnýn eðik 

gelmesi sebebiyle uzun; öðle saatlerinde Güneþ ýþýnlarýnýn dik gelmesi sebebiyle kýsa 

olarak belirlenmiþtir.

Çubuðun Gölgesi
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BÝLÝYOR MUYDUN???

ÜNÝTE 4

16

 

KEÞFET VE PAYLAÞ

Aþaðýdaki sorularla ilgili düþüncelerini verilen boþluklara yaz.

1. Sence, ses nasýl oluþur?

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

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

2. Sesi daha iyi duymak için neler yapýlabilir? 

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

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

3. Ses, çevreyi kirletir mi? 

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

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

Gün içerisinde doðal ya da yapay ses kaynaklarýndan çýkan pek çok ses iþitiriz. Dýþarýdaki 

arabanýn sesi, yaðmurun sesi, kuþ sesleri gibi sesleri birbirinden ayýrt edebiliriz. 

Paket lastiði deneyinde görebileceðimiz gibi paket lastiði titreþir ve hýzla ileri geri hareket eder. 

Bu titreþim sonucunda da sesin ortaya çýktýðýný duyabiliriz. Maddeler titreþtiðinde ortaya ses 

çýkarýr. Baþka bir ifadeyle söyleyecek olursak, titreþen  maddelerin ortama yaydýðý enerjiye 

ses denir.

Ýnsanlarýn boðazýndaki ses telleri, aldýðýmýz nefes ile 

titreþerek sesimizi oluþturur, konuþmamýzý saðlar. 

Müzik aletlerinin ses çýkarmasý da bir titreþimin 

sonucudur. Uçaklar yere yakýn geçtiklerinde 

motorlarýndan çýkan sesler havada ilerleyerek evin 

camlarýný titreþtirir. Arýlar ve sinekler kanatlarýný hýzla 

çarptýklarýnda titreþim sonucunda ses üretir. Bir 

düdüðün ses verebilmesi için üflendiðinde içindeki 

hava titreþir ve ses çýkarýr.

Ses kaynaklarý titreþerek sesi meydana getirir. Titreþim, bir cismin ileri geri 

gidip gelme hareketidir. Ses, kaynaðýndan çýktýktan sonra suda oluþan 

dalgalarýn yayýlmasý gibi etrafa dalgalar halinde yayýlýr. 

Sesin yayýlmasý için katý, sývý ve gaz gibi maddesel ortama ihtiyaç vardýr. 

havayý ileri geri hareket ettirir, yani havanýn da titreþmesini saðlar. Havanýn bu hareketi, sesi 

kulaðýmýza getirir. Ancak insan kulaðý tüm sesleri duymaz; titreþim sýklýðý belirli bir aralýkta olan 

sesleri iþitebiliriz. Ses, hava ya da benzeri bir ortamýn bulunmadýðý boþlukta yayýlmaz.

Titreþen cisimler 

Ses dalgalarý

Uzayda gürültü olmaz. Çünkü sesin yayýlabileceði hava gibi maddesel bir ortam yoktur. Ses 

titreþimleri boþlukta ilerleyemediðinden uzayda ses yayýlamaz..
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3. Ses, çevreyi kirletir mi? 

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

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

Gün içerisinde doðal ya da yapay ses kaynaklarýndan çýkan pek çok ses iþitiriz. Dýþarýdaki 

arabanýn sesi, yaðmurun sesi, kuþ sesleri gibi sesleri birbirinden ayýrt edebiliriz. 

Paket lastiði deneyinde görebileceðimiz gibi paket lastiði titreþir ve hýzla ileri geri hareket eder. 

Bu titreþim sonucunda da sesin ortaya çýktýðýný duyabiliriz. Maddeler titreþtiðinde ortaya ses 

çýkarýr. Baþka bir ifadeyle söyleyecek olursak, titreþen  maddelerin ortama yaydýðý enerjiye 

ses denir.

Ýnsanlarýn boðazýndaki ses telleri, aldýðýmýz nefes ile 

titreþerek sesimizi oluþturur, konuþmamýzý saðlar. 

Müzik aletlerinin ses çýkarmasý da bir titreþimin 

sonucudur. Uçaklar yere yakýn geçtiklerinde 

motorlarýndan çýkan sesler havada ilerleyerek evin 

camlarýný titreþtirir. Arýlar ve sinekler kanatlarýný hýzla 

çarptýklarýnda titreþim sonucunda ses üretir. Bir 

düdüðün ses verebilmesi için üflendiðinde içindeki 

hava titreþir ve ses çýkarýr.

Ses kaynaklarý titreþerek sesi meydana getirir. Titreþim, bir cismin ileri geri 

gidip gelme hareketidir. Ses, kaynaðýndan çýktýktan sonra suda oluþan 

dalgalarýn yayýlmasý gibi etrafa dalgalar halinde yayýlýr. 

Sesin yayýlmasý için katý, sývý ve gaz gibi maddesel ortama ihtiyaç vardýr. 

havayý ileri geri hareket ettirir, yani havanýn da titreþmesini saðlar. Havanýn bu hareketi, sesi 

kulaðýmýza getirir. Ancak insan kulaðý tüm sesleri duymaz; titreþim sýklýðý belirli bir aralýkta olan 

sesleri iþitebiliriz. Ses, hava ya da benzeri bir ortamýn bulunmadýðý boþlukta yayýlmaz.

Titreþen cisimler 

Ses dalgalarý

Uzayda gürültü olmaz. Çünkü sesin yayýlabileceði hava gibi maddesel bir ortam yoktur. Ses 

titreþimleri boþlukta ilerleyemediðinden uzayda ses yayýlamaz..
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Sesin Katýlarda Yayýlmasý

Kulaðýmýzý sýraya dayayarak kalem ya da 

baþka bir cisimle sýraya vurduðumuzda 

sesi duyabiliriz. Katý bir madde olan 

sýrada oluþan ses kulaðýmýzýn içinde gibi 

hissederiz. Burada oluþan ses daha iyi 

iletilmiþtir.

Yan dairede yaþayan komþunuzun sesini 

veya duvara çivi çakarken yan odada 

bulunan bir baþka birisinin bu sesi 

duyabildiðini biliyorsunuzdur. 

Bir evin kapýsýný çaldýðýmýz zaman, evin 

içindekiler kapýda oluþun sesi duyabiliyor.

Yukarýdaki bu örnekler; sesin, okul 

sýrasý duvar, kapý gibi katý maddelerde 

yayýldýðýný göstermektedir. 

KEÞFET VE PAYLAÞ

Þekilde gördüðünüz gibi iki plastik bardaðý tabanlarýnýn 

ortasýndan delerek iple birbirine baðlayýn. Böylelikle ip 

üzerinden sesin yayýlmasý saðlanmýþ olursunuz. Aðzýmýzdan 

çýkan ses plastik bardaða çarpar, bardaktan ipe iletilen ses 

diðer bardakta tekrar sese dönüþür. Bu sayede bardak ve 

ipten sesin iletilmesi saðlanmýþ olur. Arkadaþýnýzla bu telefon 

aracýlýðý ile konuþabilirsiniz.

Sesin Sývýlarda Yayýlmasý

Yukarýdaki deneyde olduðu gibi su içinde birbirine vurulan kaþýklarýn seslerini duyarýz. Benzer 

þekilde deniz içindeki dalgýçlar suyun üzerinde çalýþan motorun oluþturduðu sesi 

duyabilmektedirler. Ayrýca suda yaþayan canlýlardan bazýlarý çýkardýklarý sesler ile 

haberleþmektedirler. Yunus ve balina bu þekilde haberleþen canlýlardýr. Bütün bu örnekler, 

sesin sývý ortamlarda yayýldýðýný göstermektedir.

Günümüzde balýkçý tekneleri teknolojik aygýtlarla donatýlmýþ þekilde 

avlanýr. Sonar aygýtlarýyla kilometrelerce ötede bulunan balýk sürüleri 

algýlanýr. Sonar aygýtlarý da ses titreþimlerinin suda yayýlmasý ile çalýþýr.
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baþka bir cisimle sýraya vurduðumuzda 

sesi duyabiliriz. Katý bir madde olan 

sýrada oluþan ses kulaðýmýzýn içinde gibi 

hissederiz. Burada oluþan ses daha iyi 

iletilmiþtir.

Yan dairede yaþayan komþunuzun sesini 

veya duvara çivi çakarken yan odada 
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yayýldýðýný göstermektedir. 
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diðer bardakta tekrar sese dönüþür. Bu sayede bardak ve 

ipten sesin iletilmesi saðlanmýþ olur. Arkadaþýnýzla bu telefon 

aracýlýðý ile konuþabilirsiniz.

Sesin Sývýlarda Yayýlmasý

Yukarýdaki deneyde olduðu gibi su içinde birbirine vurulan kaþýklarýn seslerini duyarýz. Benzer 

þekilde deniz içindeki dalgýçlar suyun üzerinde çalýþan motorun oluþturduðu sesi 

duyabilmektedirler. Ayrýca suda yaþayan canlýlardan bazýlarý çýkardýklarý sesler ile 

haberleþmektedirler. Yunus ve balina bu þekilde haberleþen canlýlardýr. Bütün bu örnekler, 

sesin sývý ortamlarda yayýldýðýný göstermektedir.

Günümüzde balýkçý tekneleri teknolojik aygýtlarla donatýlmýþ þekilde 

avlanýr. Sonar aygýtlarýyla kilometrelerce ötede bulunan balýk sürüleri 

algýlanýr. Sonar aygýtlarý da ses titreþimlerinin suda yayýlmasý ile çalýþýr.
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Sesin Gazlarda  Yayýlmasý

Arkadaþlarýnýn sesini duyabiliyor musun? Yoldan gecen bir arabanýn veya havlayan bir köpeðin 

sesini duyabiliyor musun? Bu sesler hangi ortamda yayýlarak kulaðýna kadar ulaþýyor ve onlarý 

duyuyorsun?

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

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

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

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

Öðretmeninin sesi, rüzgarýn sesi, kaldýrýmda yürürken ayaklarýnýn çýkardýðý ses havada 

yayýlarak kulaðýna ulaþýr. Konuþmalarýmýz, yýldýrým, þimþek olaylarý da sesin havada yayýldýðýný 

gösterir. Bu örneklerde sesin yayýlmasýný saðlayan, havadaki gazlardýr. 

Çevremizdeki ses kaynaklarýndan çýkan sesler, gaz ortamý olan havada yayýlarak kulaðýmýza 

gelir. Ses kaynaðýnýn oluþturduðu titreþimler havada dalgalar halinde her yöne yayýlýr. Böylelikle 

kulaðýmýza ulaþýrlar ve bu sesleri duyarýz. Bu örnekler sesin gaz ortamlarda yayýldýðýný 

göstermektedir.

SESÝN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI

Farklý Sesler

Yukarýdaki deneyden yola çýkarak her bardaktan çýkan sesin farklý olduðunu duyduk. Çünkü 

cisimlerin yapýldýðý maddeler, oluþan sesi etkiler. Ses, farklý cisimlerde farklý duyulur. 

Çevremizden kulaðýmýza gelen farklý sesleri (kuþ sesi, insan sesi, makine sesi, araba sesi, 

piyano sesi, vb.) kolaylýkla ayýrt edebiliriz. Ayný maddeden yapýlmalarýna raðmen farklý 

þekillerde olmasý halinde oluþan ses de farklý olacaktýr. Örneðin cam pencere ile cam bardaktan 

çýkan sesler farklýdýr. Çeþitli müzik aletlerinin geliþmesi ile farklý sesler oluþturulmuþtur. Ayný 

melodi, farklý müzik aletleri ile çalýndýðýnda iþittiðin ses farklýdýr. Örneðin duyduðun bir melodinin 

piyano ya da gitar ile çalýndýðýný kolaylýkla anlayabilirsin. Seslerin kaynaklarý farklý olduðu için 

çýkan sesler de farklýdýr.

Kullanýlan Malzemeler:

? Kurþun kalem

? Cam bardak

? Plastik bardak

? Karton bardak

? Demir bardak

Deneyin Yapýlýþý:

1) Kurþun kalem ile her bardaða dokunulduðunda sence farklý sesler çýkacak mý? 

   Tahmin et. Neden?

2) Kurþun kalem ile sýrasýyla tüm bardaklara dokun ve nasýl ses çýkardýklarýný dinle. 

    Çýkan sesler farklý mýdýr? Sence bunun nedeni nedir?

Neler Oldu? 

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

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

...................................................................................................................................................
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Sesin Gazlarda  Yayýlmasý

Arkadaþlarýnýn sesini duyabiliyor musun? Yoldan gecen bir arabanýn veya havlayan bir köpeðin 
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duyuyorsun?

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

...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................
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yayýlarak kulaðýna ulaþýr. Konuþmalarýmýz, yýldýrým, þimþek olaylarý da sesin havada yayýldýðýný 
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Çevremizdeki ses kaynaklarýndan çýkan sesler, gaz ortamý olan havada yayýlarak kulaðýmýza 
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kulaðýmýza ulaþýrlar ve bu sesleri duyarýz. Bu örnekler sesin gaz ortamlarda yayýldýðýný 

göstermektedir.
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Farklý Sesler

Yukarýdaki deneyden yola çýkarak her bardaktan çýkan sesin farklý olduðunu duyduk. Çünkü 
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? Kurþun kalem

? Cam bardak

? Plastik bardak

? Karton bardak

? Demir bardak

Deneyin Yapýlýþý:

1) Kurþun kalem ile her bardaða dokunulduðunda sence farklý sesler çýkacak mý? 

   Tahmin et. Neden?

2) Kurþun kalem ile sýrasýyla tüm bardaklara dokun ve nasýl ses çýkardýklarýný dinle. 
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Neler Oldu? 

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

...................................................................................................................................................
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KEÞFET VE PAYLAÞ
Ortamýn Ses Etkisi

Sesin yayýlmasý için maddesel bir ortama ihtiyaç duyduðunu, katý, sývý ve gaz ortamlarýnda 

yayýldýðýný öðrendik. Ortamý oluþturan tanecikler arasý mesafe arttýkça sesin yayýlma hýzý da 

azalýr. Bu nedenle ses en hýzlý katýlarda, daha sonra sývýlarda, en yavaþ ise gazlarda yayýlýr.

Yukarýdaki deneyde ise ses kaynaðý olan top ayný olmasýna raðmen 3 farklý ortam olduðu için 

iþitilen sesin farklý olduðunu gördük. Bu durum, ses kaynaðý ayný olduðu halde farklý 

ortamlarda sesin de farklý olduðunu göstermektedir. 

Sesin yayýlmasýnda ortamýn farklýlýðý sesin þiddetine de etki eder. Örneðin iki taþ parçasýný 

önce havada, daha sonra suyun içinde birbirine vurarak ses çýkmasýný saðladýðýnda iþitilen 

sesin þiddetinin de farklý olduðu rahatlýkla görülebilir. Ayrýca ses kaynaðýndan uzaklaþtýkça 

sesin þiddeti azalýr. Örneðin, çalýþan bir makinenin yanýnda iken iþitilen ses þiddeti fazladýr; 

makineden uzaklaþtýkça iþitilen ses þiddeti azalýr.

Sen de, ses kaynaðý ayný olduðu halde ortamlarýn farklý olmasý sonucunda sesin farklý 

duyulmasý ve ses kaynaðýna olan uzaklýða göre iþitilen sesin þiddetinin deðiþmesi durumlarýna 

örnekler ver.

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

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

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

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

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

Bazý hayvanlar insanlarýn duyamadýklarý sesleri duyar ve 

insanlarýn çýkaramadýklarý sesleri çýkarýr. Örneðin yarasalarýn 

gözleri iyi göremez ancak kulaklarý bir radar gibi çalýþýr. 

Yarasalarýn çýkardýklarý sesler, çevredeki canlý ve cansýz 

varlýklara çarparak geri döner. Bu sayede yarasalar varlýklarýn 

büyüklüklerini ve yerlerini algýlar. Böylelikle yarasalar iþitme 

duyularý sayesinde engellere çarpmadan uçabilir ve 

avlanabilir. 

Yunuslar yiyeceklerini ararken suda ses çýkarýr. Bu sesler, 

balýk ya da balýk sürüsüne çarparak geri döner. Böylece 

balýklarýn yerini öðrenen yunuslar avlanýr. Yunuslar da 

insanlarýn duyamayacaðý bazý sesler çýkararak aralarýnda 

iletiþim kurar.

Yukarýdaki örneklerde olduðu gibi farklý ses kaynaklarý 

olmasý ve sesin farklý ortamlarda farklý duyulmasý 

canlýlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmýþtýr. Bu durum teknolojik 

olarak da insan yaþamýna girmiþtir. Bunun en güzel 

örneklerinden biri de týp doktorlarýnýn steteskop kullanýmýdýr. 

Steteskop sayesinde doktorlar, iç organlarýmýzdan gelen farklý 

sesleri dinleyerek organlarýmýzýn saðlýklý çalýþýp çalýþmadýðý 

konusunda fikir sahibi olabilmekte ve hastalýklara teþhis 

konmasý kolaylaþmaktadýr.

BÝLÝYOR MUYDUN???

Sivrisinek kanatlarý saniyede yaklaþýk 600 kez titreþir. Bu nedenle saniyede havada 600 ses 

dalgasý yani titreþim oluþur ve bu ses dalgalarý havada yayýlarak kulaða gelir. Bu ses výzýltý 

þeklinde tiz bir ses olarak algýlanýr. 

Sen de farklý ses kaynaklarýnýn olmasý ve sesin farklý ortamlarda farklý duyulmasýnýn canlýlarýn 

yaþamýný kolaylaþtýrdýðýný gösteren örnekler bul ve aþaðýda verilen boþluklara yaz.

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

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

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

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

...................................................................................................................................................
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Sesin yayýlmasý için bir ortama ihtiyaç duyduðunu yani boþlukta yayýlmadýðýný öðrenmiþtik. 

Peki, sence bu durumu ses yalýtýmýnda nasýl kullanabiliriz?
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BÝLÝYOR MUYDUN???
Sesin basýnç düzeyi “desibel” ile (dB) ölçülür. Ses ne kadar yüksekse, ses basýncýnýn desibeli 

de o kadar yüksek deðerdedir. Basýncý 120 – 140 desibelin üstündeki sesler insanlarý rahatsýz 

eder. 

Sesin bir ortamdan baþka bir ortama yayýlmasýný engellemeye ses yalýtýmý; rahatsýz eden, 

hoþa gitmeyen, þiddeti yüksek olan seslere gürültü denir. Gürültü, ses kirliliðidir. Ses yalýtýmý 

sayesinde ses kirliliðinin önüne geçilebilir. 

Okul, kütüphane, huzurevi, hastane gibi yerlerde gürültüyü önlemek için ses yalýtýmý 

yapýlmalýdýr. Çevreye yaydýklarý gürültünün önlenmesi gereken alanlarda; jeneratör, hidrofor, 

kalorifer, yüksek ses düzeyine sahip eðlence yerlerinde ses yalýtýmý yapýlmalýdýr. Ayrýca sinema, 

konser, tiyatro, konferans salonu, TV ve ses kayýt stüdyosu gibi alanlarda, dýþarýdaki seslerin 

ortama girmemesi için de ses yalýtýmý yapýlýr. 

Þiddetli seslerin insanlar üzerinde birçok olumsuz etkisi vardýr. Ýþitme kaybýna, uykusuzluða, 

baþarýsýzlýða ve algýlama güçlüðüne neden olabilir. Bu nedenle gürültünün yani ses kirliðinin 

olmamasý insan saðlýðý için son derece önemlidir.

Gürültü kaynaðýnda yok edilemiyorsa ortamda yayýlmasýný engellemek için önlemler alýnabilir. 

Pencerelerin çift camlý olmasý, binalarýn duvar, döþeme, tavan ve kapýlarýnýn yapýmýnda ses 

yalýtým özelliði olan malzemeler kullanýlmasý bu önlemlerden bazýlarýdýr.

Sesin boþlukta yayýlamadýðý ilkesinden hareketle, ses yalýtýmý için kullanýlan malzemelerinin 

içinde (iki camýn arasýnda, tuðlalarýn arasýnda vb.) boþluklar oluþturulmasý yoluna gidilir.  Ortamý 

oluþturan tanecikler arasý mesafe arttýkça sesin yayýlma hýzýnýn azaldýðý ilkesinden hareketle de 

ses yalýtýmýný saðlamak için yün, pamuk, köpük, gözenekli kaðýt gibi sesi az ileten maddelerden 

de yararlanýlýr.
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DEÐERLENDÝRME SORULARI

1.  Aþaðýdaki ifadelerde boþ býrakýlan yerlere verilen sözcüklerden uygun olanlarýný yazýn.

a) Bir ýþýk kaynaðýnda çýkan ýþýk her yöne ................................................ olarak yayýlýr.

b) Gelen ýþýðý tamamen geçiren maddelere ........................................... maddeler denir.

c) Iþýðýn izlediði yolu gösteren doðrulara ............................................  denir.

d) Evimizin duvarlarý ................................., pencereleri ise saydam malzemeden yapýlmýþtýr.

e) Iþýk ýþýnlarýný hiç geçirmeyen maddelere ..................................... maddeler denir.

f) Ay'ýn Dünya ile Güneþ arasýna girmesi ile oluþan doða olayýna ..........................................  

denir.

g) Bulutlar ýþýðýn bir kýsmýný geçirdikleri için .......................................... maddelere örnektir.

h) Iþýk kaynaðý ve ekran sabit olup cisim ekrana yaklaþtýrýlýrsa gölge boyu .............................

f) Dünya'nýn gölgesinin Ay'ýn üzerine düþmesinden oluþan doða olayýna .................................  

denir.

2. Aþaðýda verilen özelliklerin sese ya da ýþýða ait olduðunu X iþareti ile belirtiniz.

Güneþ Tutulmasý – doðrusal – saydam olmayan – yarý saydam 

Ay Tutulmasý – opak – ýþýk ýþýný – saydam – küçülür

Boþlukta yayýlýrlar.

Dalgalar halinde yayýlýr.

Titreþimle oluþur.

Opak maddelerde yayýlýr.

Yayýlmasý için maddesel ortama ihtiyacý vardýr.

Iþýnlar aracýlýðý ile yayýlýr.

ÖZELLÝKLER IÞIK SES

Çoktan Seçmeli Testler

1. Yandaki þekilde Ay, Güneþ ile Dünya arasýndadýr.

    Buna göre;

  I.   Ay Tutulmasý oluþmuþtur.

 II.  Ay'ýn gölgesi Dünya üzerine düþmüþtür.

III. Bu olay ýþýðýn doðrusal yolla yayýldýðýný gösterir.

   ifadelerinden hangileri doðrudur.

A) Yalnýz I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

2. Þekildeki ekranda oluþan gölgenin büyütülmesi isteniyor. 

    Bunun için aþaðýdaki iþlemlerden hangisi yapýlmalýdýr?

A) Cisim ýþýk kaynaðýndan uzaklaþtýrýlmalýdýr.

B) Iþýk kaynaðý cisme yaklaþtýrýlmalýdýr.

C) Ekran cisme yaklaþtýrýlmalýdýr.

D) Iþýk kaynaðý cisimden uzaklaþtýrýlmalýdýr.

3. Ali, delikten baktýðý halde el fenerinin ýþýðýný görememektedir.

   Bu durumun nedeni nedir?

A) Iþýðýn eðriler çizerek yayýlmasý   

B) Iþýðýn her yöne yayýlmasý

C) Iþýðýn doðrusal yolla yayýlmasý   

D) Iþýðýn boþlukta yayýlmamasý

4. “…………. saydam olmayan maddelerde yayýlýr, ancak ....……….. saydam olmayan 

maddelerden geçemez.” cümlesinde boþluklara sýrasýyla hangi kelimeler getirilmelidir?

A) Ses - boþluk            

B) Iþýk - gölge

C) Iþýk - ses                           

D) Ses - ýþýk

Ali
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5. Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

A) Ses her yöne dalgalar halinde yayýlýr.

B) Sesin yayýlmasý için maddesel ortam gereklidir.

C) Ses en hýzlý katý ortamda yayýlýr.

D) Ayný kaynaktan çýkan ses, her ortamda ayný duyulur.

6. Sesin yayýlma hýzý aþaðýdakilerden hangisine ya da hangilerine baðlýdýr?

    I. Ortamýn cinsine

   II. Ortamýn büyüklüðüne

  III. Ortamý oluþturan taneciklerin birbirine yakýnlýðýna

A) Yalnýz I.

B)  I ve II

C)  I ve III

D)  I, II ve III

7. Ses, titreþim sonucunda oluþur. Bu bilgiye göre flüt çaldýðýmýz zaman titreþen þey nedir?

A) Flütün kendisi

B) Flüte üflediðimiz hava

C) Flütün deliklerini kapatan parmaklarýmýz

D) Dudaklarýmýz

8.

  I. Ýçi pamuk dolu karton bir kutu

 II. Havasý alýnmýþ cam kavanoz

  III.Tahtadan yapýlmýþ bir kutu

Yukarýdaki ortamlara çalar saat yerleþtiriliyor. Verilenlere göre çalar saatin sesinin en çok 

duyulacaðý ortamdan en az duyulacaðý ortama doðru sýralama yapýlýrsa hangi seçenekteki 

doðru olur?

A)   I  > II  > III

B)  II  >  I  > III

C)   I  > III > II

D) III  >  I  > II

SÖZLÜK

Gölge: Opak bir cismin ýþýðý engellemesi nedeniyle  oluþan karanlýk.

Gürültü: Rahatsýz eden, hoþa gitmeyen, þiddeti yüksek olan seslere denir.

Iþýk: Belirli bir kaynaktan yayýlan ve maddeleri görebilmemizi saðlayan enerji biçimi.

Iþýn: Bir ýþýk kaynaðýndan çýkarak her yöne yayýlýp giden ýþýk demeti.

Opak: Ýçinden ýþýðý geçirmeyen ve arkasýndaki nesnelerin görülemediði madde.

Saydam: Ýçinden ýþýðý geçiren ve arkasýndaki nesnelerin görülebildiði madde.

Ses: Titreþen canlý veya cansýz maddelerin ortama yaydýðý enerjiye denir.

Ses yalýtýmý: Sesin bir ortamdan baþka bir ortama yayýlmasýný engellemeye denir.

Yarý saydam: Ýçinden ýþýðý kýsmen geçiren ve arkasýndaki nesnelerin kýsmen 

görülebildiði madde.
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CANLILAR

DÜNYASI

Ünite 5:

KEÞFEDÝN !

Bu ünitede çevrenizdeki 

canlýlarýn yaþam 

alanlarýný, nasýl 

sýnýflandýrýldýklarýný ve 

hangi özelliklere sahip 

olduðunu öðreneceksiniz.

Ünite kapsamýnda Karpaz 

Milli Parký'ný ziyaret edin. 

Yapacaðýnýz gözlemler 

için bir gözlem notu 

tutmanýz gerekecek. 

Ziyaretiniz sýrasýnda 

gözlemlediðiniz canlýlarý 

ve bu canlýlarýn 

özelliklerini gözlem 

defterinize not edin. 

Ardýndan gözlem 

sonuçlarýnýzdan yola 

çýkarak bu canlýlarý 

sýnýflandýrýn. Yaptýðýnýz 

sýnýflandýrma hakkýnda bir 

poster hazýrlayýn ve 

arkadaþlarýnýzla 

paylaþarak tartýþýn.
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Yukarýdaki resimde hangi hayvanlarý görüyorsun? Sence bu hayvanlarý birbirinden ayýran 

özellikleri neler olabilir? Nerede yaþarlar, ne ile beslenirler, yavrularýný nasýl dünyaya getirirler? 

Çevremizde pek çok canlý türü var. Biz farkýnda olmasak da bu canlý türleri ile iç içe yaþýyoruz. 

Bazýlarýný besin olarak tüketiyoruz, bazýlarý ise gözle görülemeyecek kadar küçükler. Bilim 

insanlarý canlýlarý daha iyi tanýyabilmek için onlarý ortak özelliklerine göre 

gruplandýrmýþlardýr. Buna sýnýflandýrma da denir. 

CANLILARIN BENZERLÝK ve FARKLILIKLARI

Hayvanýn Türü

34

ÜNÝTE 5

Yumurtlar Doðurur

Ýnek ?

Daha önce evcil bir hayvan beslediniz mi? Ya da evcil bir hayvaný 

gözlemleme fýrsatýnýz oldu mu? Nasýl bir yaþam sürüyor, nasýl 

besleniyor veya nasýl uyuyor? 

Dünyada pek çok canlý türü var. Bu canlýlarýn ortak özellikleri olduðu gibi 

onlarý birbirlerinden ayýran özellikleri de var. Tüm canlýlarýn beslenme, 

büyüme, boþaltým, üreme gibi ortak özelliklerinin olduðunu öðrenmiþtik.

Canlýlar arasýnda ortak özellikler olduðu kadar farklý özellikler de vardýr. 

Mesela, kangurular dünyaya geldikten sonra annelerinin karýn 

bölgelerinde bulunan keselerde geliþirken kuþlar yumurtalarýnýn içinde 

geliþerek dünyaya gelirler. 

Þimdi siz de canlýlarýn nasýl dünyaya geldiðini düþünün. Hangi canlýlarýn 

yavrularý yumurta içinde geliþiyor, hangi canlýlar yavrularýný doðuruyor?  

Yukarýdaki tabloda yer alan verileri kullanarak hangi canlýlar arasýndaki benzerliðin daha fazla 

olduðunu söyleyebilir misiniz? 

Canlýlarýn Üremesi Ýle Ýlgili Veri Tablosu
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ÜNÝTE 5

Gezegenimizde en yaygýn olarak rastladýðýmýz 

canlý türü bitkilerdir. Beslenme, barýnma, ulaþým 

gibi pek çok ihtiyacýmýzý karþýlamak için bitkileri 

kullanýrýz. Yüzyýllarca yaþayabilen bitki türleri 

olduðu gibi üç dört ay yaþayan bitki türleri de 

vardýr.

Bitkilerden sonra çevremizde en yaygýn 

gözlemlediðimiz canlýlar ise hayvanlardýr. 

Ýnsanlar da hayvanlar grubunda yer alan 

canlýlardýr. Hayvanlarýn da çok farklý yaþam 

süresi olan türleri bulunmaktadýr. Örneðin 

kaplumbaðalar 100 yýldan fazla yaþayabilirler 

ama bazý kelebek türleri sadece birkaç gün 

yaþayabilir.

Adýný çokça duyduðumuz mantarlarý pek çok 

insan bitki zanneder. Ancak mantarlar farklý bir 

canlýdýr. Yandaki resimde gördüðünüz gibi þapkalý 

mantar lar  en b i l inenler id i r  ama gözle 

görülemeyecek kadar küçük boyutlarda çok 

sayýda mantar çeþidi bulunmaktadýr.

Yanda gördüðünüz mikroskobik bir canlý. 

Aslýnda o bir bakteri. Mikroskobik canlýlarý 

göremesek de hayatýmýzýn her anýnda 

milyonlarca mikroskobik canlýyla birlikte 

yaþýyoruz. Bazýlarý bizim için zararlý olabilir 

ancak bizim için çok faydalý olanlarý da var.

37
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BENZERLÝKLER FARKLILIKLAR

Bitkiler dünyadaki en yaygýn ve sayýca kalabalýk canlý grubudur. Evlerimizde saksýda 

yetiþtirdiðimiz çiçekler, tarladaki buðday ve hatta kayalarýn üzerindeki yosunlar bitkilere örnek. 

CANLILARI TANIYALIM

1. BÝTKÝLER

Yukarýdaki resimde bir okaliptüs aðacý ile ayçiçeðini görüyorsun. Sence bu iki bitki arasýndaki 

benzerlikler ve farklýlýklar neler olabilir? Arkadaþlarýnla tartýþ. Bulduðun benzerlikleri ve 

farklýlýklarý not et.
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Yaprak

Meyve

Gövde

Kök
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ÜNÝTE 5
Çiçekli Bitkiler

Çevrenizde gördüðünüz bitkilerin çok büyük bir kýsmý çiçeklidir. Zeytin, incir, domates gibi 

aklýnýza gelen tüm meyveler, patates, pancar, turp gibi toprak altýndaki kýsýmlarýný yediðimiz 

bitkiler ve fýndýk, fýstýk, ceviz gibi tohumunu yediðimiz bitkiler çiçeklidir. Bu nedenle, bu bitkilere, 

çiçekli bitkiler denir.  

Çiçekli bir bitki, birbirinden farklý 

görevler üstlenen yapýlardan 

oluþur. Yandaki resimde çiçekli bir 

bitki olan domates görülmektedir. 

Domates bitkisinde olduðu gibi 

çiçekli bir bitki; kök, gövde, 

yaprak ve çiçekten oluþur. 

Üremeyi saðlayan çiçekler önce 

tohumu sonra da geliþerek meyveyi 

oluþur. 

Kök: Bitkinin topraða tutunmasýný, su ve mineral ihtiyacýný karþýlamasýný saðlayan toprak altý 

kýsmýdýr. Havuç gibi bazý bitkiler köklerinde besin depo eder.

Gövde: Bitkinin dik durmasýný saðlayan kýsmýdýr. Meyve, çiçek, yaprak gibi yapýlarý taþýr. Aðaç 

gibi uzun süre yaþayabilen bitkilerin gövdeleri oldukça güçlü ve saðlamdýr.

Yaprak: Bitkinin solunumunu ve besin üretmesini saðlayan yapýdýr. Bazý bitkilerde çok geniþ 

olurken bazý bitkilerde ise iðne þeklinde olabilir.

Çiçek: Çiçekli bitkilerin üremesini saðlayan yapýdýr. Çiçekler bir süre sonra tohumu oluþturur.

Meyve: Bitkinin tohumlarýný saklayan, çoðu zaman lezzetli ve sulu yapýya meyve denir.

39
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Çiçekli bitkiler kendi tohumlarýný üretirler. Bu tohumlar uygun koþullar altýnda büyüyüp geliþerek 

yeni bitkinin oluþmasýný saðlar. Buna bitkilerin yaþam döngüsü denir. Sen de çiçekli bir bitkinin 

büyümesini gözlemleyerek nasýl bir yaþam döngüsü olduðunu keþfedebilirsin. Bunun için 

aþaðýdaki yönergeleri takip etmen yeterli olacak. 

Çiçeksiz Bitkiler

Adýndan da anlaþýlacaðý gibi çiçekle üremeyen  

bitkilere bu isim verilmektedir. Bu tür bitkilerin  

gövde, kök ve yapraklarý fazla geliþmemiþtir. 

Çiçeksiz bitkiler, "spor" adý verilen özel üreme 

yapýlarýyla çoðalýrlar. Çiçeksiz bitkiler; kara 

yosunu,  eðrelti otu, kibrit otu, ciðer otu ve at 

kuyruklarýdýr.

Küçük bir kabýn tüm zeminini pamukla kapla. Üzerine fasulye veya nohut taneleri koyarak yine 

pamukla ört. Sürekli nemli kalmasýný saðlamak için sýk sýk pamuklarý ýslatmak gerektiðini 

unutma. 5 gün boyunca gözlemle her gün fotoðraflarýný çekerek geliþimini belgele.

Eðrelti otu

Gözlemlediðin bitkinin 

geliþim basamaklarýnýn 

fotoðrafýný çekerek 

numaralý bölgelere 

yapýþtýr.
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ÜNÝTE 5

2. HAYVANLAR

Yukarýdaki resimde bir okyanus tabanýný görüyorsun. Burada kaç çeþit hayvan var? Peki, 

balýklardan baþka hangi hayvanlarý görüyorsun? Ýstersen biraz daha yakýndan bak. Resimde 

gördüðün renkli kaya þeklindeki varlýklarýn bir hayvan olduðunu biliyor muydun? Bu hayvanlara 

mercan denir ve deniz tabanýnda koloniler halinde yaþarlar.

Çevremize baktýðýmýzda çok çeþitli hayvanlar görürüz, balýklar, kuþlar, kurbaðalar ve hatta 

solucanlar. Sen de bildiðin hayvanlarý aþaðýda verilen boþluða yazar mýsýn?

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

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

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

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

Hayvanlarý bitkilerden ayýran pek çok özelliði bulunmaktadýr. En önemli özellikleri ise besinlerini 

hazýr olarak dýþarýdan almalarýdýr. Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparken, hayvanlar ya 

diðer hayvanlarla ya da bitkilerle beslenirler.
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Yukarýda bir sümüklü böcek ve bir tilkinin resmini görüyorsun. Bu iki hayvan arasýndaki benzer 

ve farklý özellikleri keþfetmeye çalýþ. Bu iki hayvanla ilgili benzerlik ve farklýlýklarý aþaðýdaki 

tabloya yerleþtir.

Ýncelediðin iki hayvan arasýndaki en temel farklýlýk sümüklü böceðin omurgasýz, tilkinin ise 

omurgalý bir hayvan olmasýdýr. Bilim insanlarý hayvanlarý temel olarak omurgalýlar ve 

omurgasýzlar olmak üzere iki gruba ayýrýrlar. 

Sen de omurgalý ve omurgasýz hayvanlara örnekler verebilir misin?

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

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

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

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

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

Peki, omurga kavramýný daha önce duydun mu? Ýnsanlar omurgalý mýdýr? 

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

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

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

...................................................................................................................................................
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Omurgalýlar:

Omurga vücudun baþ k ýsmýndan 

baþlayarak sýrt boyunca uzanan, vücuda 

destek olmanýn yaný sýra sinir iletiminde de 

görev alan yapýdýr. Omur adý verilen küçük 

yapýlarýn bir araya gelmesi ile oluþur. 

Omurga l ý  hayvan lar  vücut la r ýnda 

kemiklerden oluþan bir iskelet veya benzeri 

bir yapý bulunduran geliþmiþ hayvanlardýr. 

Balýklar, kurbaðalar, sürüngenler, kuþlar 

ve memeliler omurgalý hayvanlar 

grubundadýr. Bu hayvanlarýn genelde 

kemiklerden oluþan bir iskeleti olsa da, 

köpek balýðý gibi sadece kýkýrdaktan oluþan 

bir iskeleti olan hayvanlar da vardýr.  

43

CANLILAR DÜNYASI

Omurgasýzlar:

Vücudunda herhangi bir iskeleti olmayan canlýlara omurgasýzlar denir. Karada veya suda 

yaþayan türleri bulunmaktadýr. Örneðin solucanlar, midyeler, ahtapotlar omurgasýz hayvanlara 

örnek olarak verilebilir. 

Çevrede gördüðün omurgalý ve omurgasýz hayvanlarý fotoðrafla. Çektiðin fotoðraflarý aþaðýda 

verilen uygun yerlere yapýþtýr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ormurgalý hayvan fotoðrafý

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ormurgasýz hayvan fotoðrafý
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3. MANTARLAR

Pek çok insan tarafýndan bitki olarak düþünülse 

de, mantarlar bitki deðildir. Mantarlar farklý bir 

canlý türüdür. En bilinen mantar türü yemek 

olarak da tüketilen þapkalý mantarlardýr. Bu 

mantarlar farklý boyut, renk ve þekillerde 

olabilir. 

Doðadaki mantarlarýn bazýlarýnýn zehirli olduðunu unutmayýn. 

Bu nedenle çevremizde bulduðumuz her mantarlarý 

yemememiz gerekir.
KEÞFET VE PAYLAÞ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mantarlarý Gözlemliyoruz.

Gerekli Malzemeler:

? Þapkalý Mantar

? Küflenmiº Ekmek

? Eldiven

? Büyüteç 

? Mikroskop

Gözlem Notlarým:

Þapkalý mantarla ilgili gözlemlediklerim:

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

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

Küf Mantarlarýnýn Dýþ Yapýlarý:

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

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

Sonuçlar:

Gözlemlediðin mantarlarýn benzer ve farklý özellikleri neler?

Benzerlikler Farklýlýklar

44

CANLILAR DÜNYASI

45

Þu ana kadar gözle görebildiðimiz canlýlarý öðrendik. Peki, gözle görülemeyecek kadar küçük 

boyutlarda canlýlar olabileceðini düþünmüþ müydün? Sadece mikroskopla görülebilecek 

kadar küçük olan canlýlara, bilim insanlarý mikroskobik canlýlar adýný vermiþtir. 

Mikroskobik canlýlar her yerdedir: Toprakta, havada, suda ve hatta içimizde bile mikroskobik 

canlýlar bulunmaktadýr. Sütün yoðurda dönüþmesi, bir besinin çürümesi, bizim grip olmamýz iþte 

bu mikroskobik canlýlar sebebiyle olur. Gördüðün gibi bazý mikroskobik canlýlar bizler için yararlý 

iþler yaparken bazýlarý ise bize zarar verir.

4. MÝKROSKOBÝK CANLILAR

KEÞFET VE PAYLAÞ

Sen de mikroskobik canlýlarýn yararlarý ve zararlarý ile ilgili bir araþtýrma yap. Ulaþtýðýn 

bilgilerden bir poster hazýrla ve arkadaþlarýnla paylaþ.

Virüslerin Neden Olduðu Hastalýklar

Grip: Ýnsanlarda virüslerin sebep olduðu en sýk 

rastlanan hastalýklardan bir tanesidir. Çok 

deðiþken olmakla birlikte genç bir kiþi senede 

ortalama iki ya da üç kez grip virüsü ile 

karþýlaþýr. Özellikle çocuklarda ve gençlerde 

burunda virüs iltihabý sýk görülür. 

Kýzamýk: Bu hastalýðýn nedeni virüslerdir. Kýzamýk virüsü 150 nanometre boyutundadýr. Bu 

virüsler örneðin hapþýrma sýrasýnda yayýlabilecek olan mikrop zerreciklerinin solunum yoluyla 

içe çekilmesiyle geçebilir.

Kabakulak: Kabakulak bir çocuk hastalýðýdýr, fakat yetiþkinlerde de görülebilir. Genellikle kulak 

altýnda bulunan tükürük bezlerinin iltihaplanmasý sonucu ortaya çýkar. Kaynaðý virüslerdir. 

Su Çiçeði: Suçiçeði hastalýðý çocuklarda görülür ancak baðýþýklýðý olmayan yetiþkinler de bu 

hastalýða yakalanabilir. Bu hastalýk da virüs kaynaklýdýr. 

Bakteriler

Bakteriler de mikroskobik canlýlardýr. Virüsler gibi kimi bakteriler de hasta olmamýza neden olur. 

Ancak bakteriler dünyasýný incelerken onlara iki deðiþik açýdan bakýlmalýdýr. Hastalýk yapan 

bakterilerin yanýnda insanlarýn yaþamý için yararlý bakterilerin de olduðunu unutmamalýyýz.
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Saðlýðýmýzý Koruyalým

Günlük yaþamýmýzda mikroplarla birlikte yaþadýðýmýzý unutmayalým. Bu mikroplarýn bazýlarý 

zararsýz, bazýlarý ise zararlýdýr. Fakat korkmana gerek yok. Eðer aþaðýdaki uyarýlara dikkat 

edersen, mikroplardan korunabilirsin.

Ellerini Yýka: 

Okuldan eve geldiðimizde, yemek yemeden 

önce ve yemekten sonra ellerini mutlaka 

yýkamalýsýn. Ayrýca tuvalete gittikten sonra da 

ellerini yýkamalýsýn. Çünkü ellerimizi gün 

içerisinde çok kullanýrýz. Ellerimize geçen 

mikroplar, gözümüzü kaþýdýðýmýzda veya 

elimizi aðzýmýza götürdüðümüzde kolayca 

vücudumuza girerek bizi hasta edebilir. 

Diþlerini Fýrçala: 

Bir þeyler yiyip içtiðimizde aðzýmýzýn içinde 

özellikle de diþlerimizde kalýntýlar birikir. Bu 

kalýntýlar nedeniyle aðzýmýz mikroplar için 

harika bir yuva olur. Bu sebeple günde iki defa 

en az iki dakika diþlerimizi fýrçalamalýyýz. 

Temiz Besinler Tüket: 

Tükettiðimiz besinlerin üzerinde çok sayýda mikrop bulunabilir. Çünkü bu besinler mikroplar için 

de önemlidir. O nedenle yiyeceklerimiz ve içeceklerimizin temiz olmasý çok önemlidir. Özellikle 

meyve ve sebzeleri tüketmeden önce iyice yýkamayý unutma.

CANLILAR DÜNYASI
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Dünyada canlý ve cansýz varlýklar birlikte 

uyum içerisinde yaþýyoruz. Bitkiler, 

hayvanlar, mantarlar ve hatta mikroskobik 

canlýlar yaþamak için sadece su ve havaya 

deðil, ayný zamanda birbirlerine de ihtiyaç 

duyar. Örneðin topraktaki bakteriler 

olmasaydý, birçok bitki türü ve bu bitkilerle 

yaþayan hayvanlar yok olurdu. Doðanýn 

nasýl bir denge içerisinde olduðunu sen de 

gözlemleyebilirsin.

Ancak biz insanlar olarak doðaya büyük 

zararlar verdiðimizi fark edemiyoruz. Ona 

karþý çok bilinçsizce davranýyoruz. Bu 

bilinçsiz davranýþlarýmýz havanýn, suyun ve 

topraðýn hýzla kirlenmesine neden oluyor. 

Bu yüzden her yýl yüzlerce canlý türü yok 

oluyor. 

Sen de çevreni gözlemlediðin zaman 

insanlarýn bilinçsiz ve hatalý davranýþlarý 

sonucunda çevremizdeki canlýlara nasýl 

zararlar verdiðimizi gözlemleyebiliyor 

musun? 

Çevrenin ve tüm canlý türlerinin insanlar 

taraf ýndan korunmasý  gerekt ið in i  

unutmamalýyýz. Bu konuda araþtýrmalar 

yapmalý, araþtýrma sonuçlarýmýzda elde 

ettiðimiz bilgileri diðer insanlarla da 

paylaþmalý ve çevreye karþý duyarlý 

olmalýyýz.

ÝNSAN VE ÇEVRE ÝLÝÞKÝSÝ
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DEÐERLENDÝRME SORULARI

1.  Aþaðýdaki diyagramda boþ býrakýlan yerleri doldurarak canlýlarý sýnýflandýrýnýz.

2.  Yanda boþ býrakýlan yere çiçekli bir 

     bitki resmi çizin ve kýsýmlarýný

     gösterin.

3.  Günlük yaþantýmýzda mikroplardan korunmak için yapmamýz gerekenleri belirtiniz.

4.  Ýnsanlarýn bilinçsiz davranýþlarý sonucunda ortaya çýkan çevre kirliliðinin yaratabileceði 

olumsuz etkiler nelerdir?

CANLILAR DÜNYASI
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SÖZLÜK

Bakteri: Mayalanmaya, çürümeye ya da hastalýklara yol açan, farklý biçimde olan, 

basit yapýlý canlý.

Benzerlik: Herhangi iki veya daha fazla varlýðýn birbirine benzeme durumu, ortak 

özellikler taþýma hali. 

Bitkiler: Bulunduðu yere daha çok kökleriyle tutunarak geliþen, kendi besinini 

kendisinin ürettiði otsu veya aðaçsý yapýdaki canlý varlýklar.

Canlý: Yaþamsal fonksiyonlar gösteren organizma.

Farklýlýk: Herhangi iki veya daha fazla varlýðýn birbirinden farklý olma durumu, ortak 

özellikler taþýmama hali.

Hayvanlar: Diðer hayvanlarla veya bitkilerle beslenerek geliþen canlý yapýlar.

Mantarlar: Bitkiler ve hayvanlardan farklý olarak çok sayýda farklý türü bulunan ayrý 

bir sýnýflamaya ait olan canlýlar grubu.

Mikroskobik canlýlar: Mikroskopla görülebilen ölçülerdeki canlýlar.

Sýnýflama: Varlýklarý benzer özelliklerine göre birbirinden ayýrma, gruplama ve 

sistematik bir þekilde düzenleme.

Virüs: Bulaþýcý hastalýklarý yapan mikrop.

Bitkiler ................... ..................... ....................

............... ............. ............... Omurgasýzlar
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Hayvanlar: Diðer hayvanlarla veya bitkilerle beslenerek geliþen canlý yapýlar.

Mantarlar: Bitkiler ve hayvanlardan farklý olarak çok sayýda farklý türü bulunan ayrý 

bir sýnýflamaya ait olan canlýlar grubu.

Mikroskobik canlýlar: Mikroskopla görülebilen ölçülerdeki canlýlar.

Sýnýflama: Varlýklarý benzer özelliklerine göre birbirinden ayýrma, gruplama ve 

sistematik bir þekilde düzenleme.

Virüs: Bulaþýcý hastalýklarý yapan mikrop.
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ELEKTRÝK

Ünite 6:

KEÞFEDÝN !

Yaþamýmýzýn her anýnda 

vazgeçilmez öneme sahip 

olan elektrik; evlerimizde, 

okullarýmýzda,iþyerlerimizde 

caddelerde, fabrikalarda ve 

daha birçok alanda çeþitli

makine ve araçlarda 

kullanýlmakta, 

böylece yaþamýmýzý 

kolaylaþtýrmaktadýr.

Bu ünitede elektriði 

incelerken yalýtkan ve 

iletken maddeleri 

tanýyacak, basit bir elektrik 

devresinin nasýl 

kurulacaðýný 

öðreneceksiniz. Ayrýca 

basit bir elektrik devresinde 

lamba parlaklýðýný etkileyen 

deðiþkenleri belirleyerek, 

elektriðin güvenli ve bilinçli

kullanýmýna iliþkin proje 

tasarlayacaðýz.

Elektrik konusunda uzman 

bir mühendis veya 

teknisyeni sýnýfa davet 

ederek konuyla ilgili merak 

uyandýran sorularýnýza 

yanýt bulabiliriz.
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Devre Þemalarý

Okunur

Ýleten Maddeler

ÜNÝTE 6

Ýletmeyen Maddeler

Lamba (Ampul)

ELEKTRÝK

52 53

Yalýtkan Ýletken
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ÜNÝTE 6
DENEY

BÝLÝYOR MUYDUN???

KEÞFET VE PAYLAÞ

ELEKTRÝK

54 55

Gümüþ Bakýr Altýn

Yapýlan deneyde de gözlemleyebileceðiniz gibi, bilim insanlarý elektriði ileten maddelere iletken 

madde,  elektriði iletmeyen maddelere de yalýtkan madde adýný vermektedir. Elektrikli 

aletlerde kablolarýn içerisinde neler bulunduðu, kablolarýn dýþ kýsýmlarýnýn neden plastikten 

yapýldýðýný hiç düþündün mü? 

Elektriði taþýmak için iletken maddeler kullanýlýrken, elektriði taþýmamak ve zararlarýndan 

korunmak için ise yalýtkan maddeler kullanýlýr. Örneðin kullandýðýmýz elektrikli aletlerin 

kablolarýnýn iç kýsýmlarý ve prizlere takýlan kýsýmlarý iletkenlerden yapýlýrken kablolardaki iletken 

telleri saran dýþ kýsým ve fiþlerin tutma bölümü ise yalýtkanlardan yapýlýr.

Bazý Ýletken Maddeler

Bakýr, çelik, demir, altýn gibi maddeler, elektriði ilettiði için iletken maddelere; porselen, cam, 

tahta, plastik gibi maddeler ise elektriði iletmediði için  yalýtkan maddelere  örnektir.
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Günlük yaþamda sürekli karþýmýza çýkan farklý semboller herkes için yol gösterici olmaktadýr. 

Bazen trafikte, bazen bir cihaz üzerinde görebileceðimiz sembollerin uluslararasý nitelik 

taþýmasý, yani dünyanýn her yerinde ayný anlamý ifade etmesi gerekmektedir. Örneðin, oynat 

(baþlat)  iþareti tüm dünyada video oynatma tuþu olarak algýlanmaktadýr. Bu nedenle bilim 

insanlarý elektrik devrelerini þema ile göstermek için her devre elemanýna ait bir sembol 

geliþtirmiþlerdir.

Basit bir elektrik devresi kurmak için pil, lamba (ampul), anahtar ve baðlantý kablolarý kullanmak 

gerekmektedir. Basit bir elektrik devresinde pil devreye elektrik saðlayan, ampul pilin saðladýðý 

elektriði ýþýða dönüþtüren, anahtar ise devreyi açýp kapatan elemandýr. Baðlantý kablosu bu 

elemanlarý birbirine baðlamaktadýr.

Pil

Devreye elektrik enerjisi veren kaynak

Lamba

Elektrik enerjisi ile çalýþan devre elemaný

Kapalý Anahtar

Bu konumdaki anahtar elektrik akýmýnýn 

devrede geçiþini saðlar. Devre çalýþýr.

Açýk Anahtar

Bu konumdaki anahtar elektrik akýmýnýn 

geçiþini engeller. Devre çalýþmaz.

Baðlantý Kablosu

Devre elemanlarýný birbirine baðlar, 

elektrik akýmýnýn iletilmesini saðlar.

Devre elemanlarýnýn sembolleri kullanýlarak yapýlan 

devre çizimlerine devre þemasý denir. Elektrikli 

cihazlarýn ambalajlarýnýn içerisinde yer alan devre 

þemalarý, tüm dünyada elektrikle ilgili uzman kiþiler 

tarafýndan ayný þekilde algýlanýr. Böylelikle olasý bir 

arýza devre þemasýna bakýlarak giderilebilir. 

VERÝLEN ÞEMADAN 

ELEKTRÝK DEVRESÝ KURULUMU

Yanda verilen devre þemasýna bakarak basit bir elektrik 

devresi kur ve kurduðun devrenin çalýþýp çalýþmayacaðýný 

tahmin et.
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TAHMÝN ET, GÖZLE ve AÇIKLA

BÝLÝYOR MUYDUN???

ÜNÝTE 6
ELEKTRÝK DEVRESÝNDE LAMBA PARLAKLIÐI NASIL DEÐÝÞÝR?

1.Devre 2.Devre 3.Devre

1.Devre 2.Devre 3.Devre

ELEKTRÝK

TAHMÝN ET, GÖZLE ve AÇIKLA

58 59

Yapýlan deneylerden de göreceðin gibi, bir devredeki pil sayýsý ve lamba sayýsý, lambanýn 

parlaklýðýný etkilemektedir.  Lamba sayýsý sabit tutulup pil sayýsý artýrýldýðýnda ise lambanýn 

parlaklýðý artmaktadýr. Pil sayýsý sabit tutulup lamba sayýsý artýrýldýðýnda lambanýn 

parlaklýðý azalmaktadýr.

Bazen kurduðumuz devreler çalýþmýyor olabilir. B pilin devreye 

yanlýþ baðlanmasý, bozuk bir ampul ya da devre elemaný kullanýlmasý, baðlantý kablolarýnda 

kopukluk olmasý  ya da devrede kullanýlan pillerin yetersiz enerjiye sahip olmasý gibi durumlar 

olabilir. 

ir devrenin çalýþmama nedenleri; 
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KEÞFET VE PAYLAÞ

ELEKTRÝK
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Sýnýfýmýzda basit elektrik devresi 

kurarken baðlantý kablolarýna, hatta 

devreye elektrik saðlayan pile ve ýþýk 

veren ampullere temas etmekteyiz. 

Ancak evlerimizde dikkatsizce elektrik 

prizlerine ve kablolarýna temas etmek 

çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. 

Çünkü evlerimizdeki elektriðin 

etkisi, pildeki elektriðin etkisinden 

çok daha büyüktür.

Elektrikli aletlerde yaþanabilecek herhangi bir arýza veya elektriðin yanlýþ kullanýmý sonucunda 

elektrik çarpmalarý meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda kiþi mutlaka bir hekime 

baþvurmalýdýr.

Elektrikli cihazlarýn üzerindeki birtakým 

semboller, elektriðin güvenli kullanýmýný 

saðlamak amacýyla karþýmýza çýkmaktadýr. 

Bu semboller elektriði daha bilinçli 

kullanmamýz gerektiðini ve hatalý kullaným 

sonucunda ölüm tehlikesiyle karþý karþýya 

kalabileceðimizi hatýrlatmaktadýr.

Elektrikle çalýþan aletleri bilinçli kullanmazsak çok ciddi problemlerle karþý karþýya kalýrýz. 

Elektrik çarpmasý can kaybý, yaralanmalara hatta ölüme yol açar. En çok karþýlaþýlan 

durumlardan biri de bilinçsiz elektrik kullanýmýndan çýkan yangýnlardýr. Evlerimizde elektrik 

sigortalarý elektrikten dolayý çýkabilecek yangýnlara karþý bizleri ve elektrikli araçlarýmýzý korur, 

güvenli kullaným saðlar. Ancak bu önlemin dýþýnda bizlerin de dikkat etmesi gereken bazý 

durumlar vardýr.

? Su iletkendir; bu nedenle ýslak ve nemli yerlerde 

elektrikli aletler kullanýlmamalýdýr.

? Kablosu yýpranmýþ elektrikli aletleri kullanmamalýyýz.

? Tamir edilmesi gereken  elektrikli aletlerimizi, iþin 

uzmaný kiþilere tamir ettirmeliyiz.

? Elektrik prizlerine kesinlikle baþka cisim 

sokmamalýyýz.

? Elektrikli aletleri kullanma kýlavuzlarýndaki talimatlara 

uygun þekilde kullanmalýyýz.

Artan elektrik enerjisi ihtiyacý, enerji tasarrufunun önemini gün geçtikçe artýrýyor. Sen de 

alacaðýn basit önlemlerle elektrik tasarrufu yapabilir ve ailenin elektriðe daha az para 

harcamasýný saðlayabilirsin. Hem kendinin, hem ailenin hem de çevrendekilerin elektrik 

kullanýmýný düzenlemelerini saðlayabilirsin. Ýþte elektriði bilinçli kullanmak adýna yapman 

gerekenler:

? Kullanmadýðýnýz elektrikli aletleri fiþten çekin. Çalýþmýyor olsalar bile bilgisayarýnýz, 

telefonunuz ya da oyun konsolunuz elektrik harcayabilir. 

? Evinizin lambalarýný tasarruflu ampulle deðiþtirmesi için ailelerinize uyarýda bulunun; bu 

sayede %75 e kadar enerji tasarrufunda bulunacaðýnýzý onlara izah edin.

? Iþýklarý kapatýn! Odanýzdan ayrýlýrken ýþýklarý kapatmayý unutmayýn. Birkaç dakika sonra 

geri gelecek olsanýz bile ýþýklarý kapatýn.

? Aileniz elektrikli bir cihaz alacaðý zaman, bu 

cihazýn enerji tasarruflu ürün olmasý 

gerektiðini onlara hatýrlatýn ve böyle bir ürün 

alýp almadýðýný üzerindeki etiketten kontrol 

etmeleri gerektiðini söyleyin.

Elektriðin tasarruflu ve güvenli kullanýmýna iliþkin aþaðýda verilen maddelere sen de yeni 

maddeler ekleyerek bunlarý arkadaþlarýnla paylaþ. Enerji tasarrufunu konu alan bir projeyi 

sýnýfça oluþturup okul panosunda sergile.
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Elektriðin tasarruflu ve güvenli kullanýmýna iliþkin aþaðýda verilen maddelere sen de yeni 

maddeler ekleyerek bunlarý arkadaþlarýnla paylaþ. Enerji tasarrufunu konu alan bir projeyi 

sýnýfça oluþturup okul panosunda sergile.
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DEÐERLENDÝRME SORULARI

1. Aþaðýda verilen ifadelerin baþýna býrakýlan uygun yere,doðru olanlara D, yanlýþ olanlara Y 

harfi koyunuz.   

(    )  Devredeki anahtar açýk ise ampul ýþýk verir.

(    )  Tahta  ve plastik, iletken maddelere  örnektir.

(    )  Elektrik devresinde  duy ve pil yataðýnýn sembolü yoktur.

(    )  Elektrikle çalýþan araçlarýn tamirini uzman kiþiler yapmalýdýr.

(    )  Ampul sayýsý deðiþmemek koþuluyla, pil sayýsý artýrýlýrsa ampul parlaklýðý da artar.

(    )  Basit bir elektrik devresinde devre elemanlarý birbirine ampul ile baðlanýr.

2. Aþaðýda verilen sözcükleri uygun boþluklara yerleþtirelim.

 

a. Bir elektrik devresinde lamba parlaklýðý ……....………………… ve …..……..………….. 

sayýsýna baðlýdýr.

b. Lamba, pil ve kablo ile oluþturulan düzeneðe basit ……………....……….. denir.

c. Bir devrede ………….....……………. sayýsý lamba parlaklýðýný etkilemez.

d. Basit bir elektrik devresinde pil sayýsý sabit tutulup lamba sayýsý artýrýlýrsa lamba 

parlaklýðý…………………………. .

e. Basit bir elektrik devresinde lamba sayýsý sabit tutulup pil sayýsý artýrýlýrsa lamba 

parlaklýðý ………………...... .

f. Gümüþ ve altýn gibi elektriði ileten maddelere ………....……….. maddeler denir.

g. Porselen ve kaðýt gibi elektriði iletmeyen maddelere …………………. maddeler denir.

h. Satýn alacaðýmýz elektrikli cihazýn, daha az elektrik enerjisi tüketmesi için 

................................................. olmasýna özen göstermeliyiz.

Çoktan Seçmeli Testler

1. Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklýðýný deðiþtirmek için;

  I. Pil sayýsý           

 II. Ampul sayýsý          

III. Anahtar sayýsý

 

 Yukarýda belirtilenlerden hangilerini deðiþtirmekle saðlanýr?

A) Yalnýz I

B) Yalnýz II

C) I ve II       

D) I ve III

2. Basit bir elektrik devresinde ampul parlaklýðýnýn 

    pil sayýsýna baðlý olup olmadýðýný görmek için 

    yandaki devrelerden hangilerini kullanmalýdýr?

A) I ve II               

B) II ve III        

C) I, II, III

D) I ve III      

3. Bir elektrik devresinde aþaðýdakilerden hangisi lambanýn parlaklýðýný azaltýr?   

A) Lamba sayýsýný artýrmak.                                  

B) Pil sayýsýný azaltmak.                                                   

C) Anahtar sayýsýný artýrmak.                       

D) Anahtar sayýsýný azaltmak.

4. Aþaðýda devre elemanlarý ile sembolleri eþleþtirilmiþtir. Hangi seçenekteki eþleþtirme 

yanlýþtýr?  

A) Pil 

B) Kapalý anahtar                       

C) Lamba 

D) Baðlantý kablosu

elektrik devresi         

 iletken        yalýtkan          anahtar

pil        lamba      azalýr     artar 

enerji tasarruflu ürün 
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5. Özdeþ pil ve özdeþ ampullerden oluþan aþaðýdaki tabloda verilen devreleri kuruyor.

Tabloda verilen bilgilere göre hangi devredeki lambalar daha parlak ýþýk verir?

A) A. devresi         

B) B. devresi             

C) C. devresi            

D) D. devresi  

6. Yanda verilen  basit elektrik  devresinin

    sembollerler gösterimi hangi seçenekte 

    doðru olarak verilmiþtir?

7.

I- Tahta      II- Cam     III- Demir       IV-Bakýr     V- Plastik

   Yukarýdaki maddelerin  iletken ve yalýtkan olarak gruplandýrýlmýþ hali hangi seçenekte doðru 

olarak verilmiþtir?

                 

Ýletken                    Yalýtkan

A) I, III                          II, IV, V

B) III, IV                        I, II, V

C) II, III, IV                    I, V

D) III, IV, V                    I, II

SÖZLÜK

Anahtar: Basit elektrik devresini açýp kapamaya yarayan devre 

elemanýdýr.

Baðlantý kablosu: Basit elektrik devresinde, devre elemanlarýný birbirine 

baðlayan, içi  iletken telden, dýþý yalýtkan maddeden yapýlmýþ devre 

elemanýdýr.

Devre sembolleri: Basit elektrik devresinin okunmasýný saðlayan 

sembollerdir.

Devre þemalarý: Elektrik devresinin kurulumunu gösteren þemalardýr. 

Duy: Basit elektrik devresinde ampulün içerisine takýldýðý düzenektir. 

Ýletken: Elektriði iyi ileten maddelere denir. 

Lamba:  Basit elektrik devresinde ýþýk veren devre elemanýdýr. Ampul.  

Pil: Elektrik devresine enerji saðlayan malzemedir. 

Yalýtkan: Elektriði iletmeyen maddelere  denir. 

Pil 
Sayýsý

Lamba 
Sayýsý

A. devresi

B. devresi

C. devresi

D. devresi

1

3

2

1

1

2

2

3
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DÜNYA, AY

ve GÜNEÞ

KEÞFEDÝN !

Yaþadýðýmýz Dünya 

üzerinde toprak, su, 

kayaçlar gibi birçok 

maddeyi gözleyebilirsin. 

Bunlarýn yaný sýra yer 

kabuðunun derinliklerinde,

yaþadýðý zamanýn izlerini 

taþýyan fosiller de 

bulunmaktadýr. Ayrýca 

doðada kendiliðinden 

oluþmuþ maðara, þelale, 

traverten ve çok yýllýk 

aðaçlar gibi doðal anýtlar

da yer almaktadýr. 

Bu ünitede yer kabuðunda 

neler bulunduðunu, yer altý 

ve yer üstü sularýný, hava, 

toprak ve su kirliliðine yol 

açan nedenleri 

öðreneceðiz. “Jeoloji ve 

Maden Dairesi”ne bir 

teknik gezi etkinliði 

düzenleyerek bu konular 

hakkýnda daha detaylý bilgi 

elde edebilirsiniz.

Ünitede ayrýca Ay ve uzay 

araþtýrmalarý ile Güneþ'in 

Dünya için önemini de 

tartýþacaðýz.
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AY

DÜNYA

GÜNEÞ

Dünya' ya en 
yakýn yýldýzdýr.

Dünya'nýn tek 
doðan uydusudur.

Yer altý

Yer üstü

Kýsýmlarýdýr

Doðal Anýt

Kayaç

Maden 
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YER KABUÐUNDA NELER VAR?

70

ÜNÝTE 7

Bor

Cýva Kurþun Bakýr 

Altýn Kükürt

Çevrenizde gördüðünüz daðlar, vadiler, ovalar ve 

daha birçok coðrafi yapý, üzerinde yaþadýðýmýz 

Dünya'nýn yer kabuðunda yer almaktadýr. Peki, yer 

kabuðunda baþka neler var? Bu konudaki 

düþüncelerini aþaðýda verilen yere yaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kayaçlar ve Madenler

Yer kabuðu kayaçlardan meydana gelir. Kayaçlar ise yer kabuðunu oluþturan minerallerin bir 

araya gelmesi ile oluþur. Yer kabuðunun yapýsýnda kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum 

ve bor gibi binlerce mineral bulunur. Farklý mineraller, farklý yapýda kayaçlarýn oluþmasýný saðlar. 

Bu nedenle kayaçlarý sýnýflandýrýrken minerallerin sertlik, ufalanabilirlik, boþluklu yapý, renk ve 

parlaklýk gibi özellikleri dikkate alýnýr. 

Kayaçlar çeþitli doða olaylarý 

(yaðmur, deprem, rüzgar…) ve 

sýcaklýk farký gibi nedenlerle bazen 

taþ, çakýl gibi daha küçük parçalara 

ve uzun zaman sonra da kum 

taneciklerine kadar parçalanabilirler. 

Böylece kayaçlarýn ufalanmasý 

sonucunda toprak oluþmaktadýr.

KEÞFET VE PAYLAÞ

71
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BÝLÝYOR MUYDUN???
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ÜNÝTE 7
Fosiller

Yer kabuðunda kayaç ve madenlerden baþka fosiller de bulunur. Milyonlarca yýl önce yaþayan 

canlýlarýn kayaçlar içerisinde kalan kalýntý ve izlerine fosil denir. Fosilleri inceleyen bilim dalýna 

fosil  bilimi (paleontoloji), fosillerle ilgili çalýþma yapan kiþilere de fosil bilimci (paleontolog) 

denir.

Kalkanlý'daki Anýt Zeytin Aðaçlarý Ýncirli Maðarasý Limnidi Kayalýðý

Doðal Anýtlar

Doða olaylarý ile yer kabuðunda meydana gelen çeþitli deðiþimler sonucu oluþan yapýlara Doðal 

Anýt denir. Doðal anýtlarýn oluþmasý çok uzun yýllar almaktadýr. Maðaralar, þelaleler, göller, 

travertenler ve çok yýllýk aðaçlar doðal anýtlara örnektir. Ülkemizden Ýncirli Maðarasý, 

Beþparmak Tepesi, Limnidi Kayalýðý, Kalkanlý'daki anýt zeytin aðaçlarý bunlara örnek verilebilir.

Yeryüzü ile gökyüzü arasýndaki su döngüsüne baðlý oluþan yer altý ve yer üstü sularý, 

Dünyamýzýn büyük bir kýsmýný (3/4'ünü) oluþturur. Ancak bu miktarýn çok küçük bir bölümü 

içilebilir durumdadýr. Bu nedenle içilebilir su kaynaklarýmýzýn iyi korunmasý gerekmektedir. 

Dünyamýzdaki sularý þöyle  gösterebiliriz:

Yer üstü su kaynaklarý: Okyanuslar, denizler, göller, akarsular.

Yer altý su kaynaklarý: Sýcak su kaynaklarý,  soðuk su kaynaklarý.

BÝLÝYOR MUYDUN???

73

DÜNYA, AY ve GÜNEÞ

Yer Altý Sularý

Yer Üstü Sularý

KEÞFET VE PAYLAÞ

Yer altý sularý; yaðmurlarýn ve diðer yer üstü sularýnýn sýzarak derinlere inmesi ve su 

geçirmeyen bir tabaka üzerinde birikmesi sonucu oluþur.  Yer altýndan yeryüzüne kendiliðinden 

çýkan sulara Kaynak Suyu adý verilir.  

Yer altý sýcak su kaynaklarý elektrik üretimi ve ýsýnmada, kas ve eklem aðrýlarýnýn tedavisinde 

kullanýlýrken, yer altý soðuk su kaynaklarý ise içeriðindeki mineral zenginliði açýsýndan içme 

suyu olarak kullanýlmaktadýr. Ýçerisinde çözünmüþ pek çok minerali barýndýran sulara maden 

suyu denir.

Okyanuslar, denizler, göller ve akarsular  Dünyamýzýn yer üstü sularýný oluþturmaktadýr. Yer üstü 

sularý genel olarak barajlardan elektrik enerjisi elde etme, ticari taþýmacýlýk, turizm ve doða 

sporlarý gibi amaçlarla kullanýlmaktadýr.

Yeryüzünün ¾'ünün sularla kaplý olmasý, dünyada su bolluðu olduðu  görünümü veriyorsa da, 

içilebilir nitelikteki su oraný ancak % 0.74 civarýndadýr .

ÜNÝTE 7
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fosil  bilimi (paleontoloji), fosillerle ilgili çalýþma yapan kiþilere de fosil bilimci (paleontolog) 

denir.

Kalkanlý'daki Anýt Zeytin Aðaçlarý Ýncirli Maðarasý Limnidi Kayalýðý

Doðal Anýtlar

Doða olaylarý ile yer kabuðunda meydana gelen çeþitli deðiþimler sonucu oluþan yapýlara Doðal 

Anýt denir. Doðal anýtlarýn oluþmasý çok uzun yýllar almaktadýr. Maðaralar, þelaleler, göller, 

travertenler ve çok yýllýk aðaçlar doðal anýtlara örnektir. Ülkemizden Ýncirli Maðarasý, 

Beþparmak Tepesi, Limnidi Kayalýðý, Kalkanlý'daki anýt zeytin aðaçlarý bunlara örnek verilebilir.

Yeryüzü ile gökyüzü arasýndaki su döngüsüne baðlý oluþan yer altý ve yer üstü sularý, 

Dünyamýzýn büyük bir kýsmýný (3/4'ünü) oluþturur. Ancak bu miktarýn çok küçük bir bölümü 

içilebilir durumdadýr. Bu nedenle içilebilir su kaynaklarýmýzýn iyi korunmasý gerekmektedir. 

Dünyamýzdaki sularý þöyle  gösterebiliriz:

Yer üstü su kaynaklarý: Okyanuslar, denizler, göller, akarsular.

Yer altý su kaynaklarý: Sýcak su kaynaklarý,  soðuk su kaynaklarý.

BÝLÝYOR MUYDUN???
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Yer Altý Sularý

Yer Üstü Sularý

KEÞFET VE PAYLAÞ

Yer altý sularý; yaðmurlarýn ve diðer yer üstü sularýnýn sýzarak derinlere inmesi ve su 

geçirmeyen bir tabaka üzerinde birikmesi sonucu oluþur.  Yer altýndan yeryüzüne kendiliðinden 

çýkan sulara Kaynak Suyu adý verilir.  

Yer altý sýcak su kaynaklarý elektrik üretimi ve ýsýnmada, kas ve eklem aðrýlarýnýn tedavisinde 

kullanýlýrken, yer altý soðuk su kaynaklarý ise içeriðindeki mineral zenginliði açýsýndan içme 

suyu olarak kullanýlmaktadýr. Ýçerisinde çözünmüþ pek çok minerali barýndýran sulara maden 

suyu denir.

Okyanuslar, denizler, göller ve akarsular  Dünyamýzýn yer üstü sularýný oluþturmaktadýr. Yer üstü 

sularý genel olarak barajlardan elektrik enerjisi elde etme, ticari taþýmacýlýk, turizm ve doða 

sporlarý gibi amaçlarla kullanýlmaktadýr.

Yeryüzünün ¾'ünün sularla kaplý olmasý, dünyada su bolluðu olduðu  görünümü veriyorsa da, 

içilebilir nitelikteki su oraný ancak % 0.74 civarýndadýr .
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DENEY

Bir ada ülkesi olarak Akdeniz'le çevrili olsak bile ülkemizde içilebilir su kaynaklarý oldukça 

sýnýrlýdýr. Bu anlamdaki yer üstü su kaynaklarýmýza Geçitköy Barajý ve Gemikonaðý Göleti 

örnek verilebilir. Ülkemizde yaþanan kuraklýklar nedeniyle, uzun çalýþmalar sonucunda 

Türkiye'den deniz altýna döþenen özel borular aracýlýðýyla Geçitköy Barajý'na su getirilmektedir. 

Burada biriken su, borularla ülkenin pek çok bölgesine ulaþtýrýlmaktadýr. 

Öte yandan ülkemizde içilebilir su olarak yer altý su kaynaklarý da kullanýlmaktadýr. Ülkemizin 

oldukça az yaðýþ almasý ve  çok sýcak bir coðrafi bölgede bulunmasý kuraklýk yaþamýza neden 

olmaktadýr. Bu nedenle hem yer üstü hem de yer altý su kaynaklarýmýzý  bilinçli kullanmalýyýz.

Ülkemizdeki Su Kaynaklarý

75

DÜNYA, AY ve GÜNEÞ

HAVA, SU VE TOPRAK KÝRLÝLLÝÐÝ

Ýnsanlar, bitkiler ve hayvanlar kýsacasý tüm canlýlar 

toprak, hava ve sudan oluþan bir çevrede 

yaþamlarýný sürdürmektedir. Çevreyi bilinçsiz 

davranýþlar sonucunda insanlar kirletiyor. Ancak 

meydana gelen her türlü kirlilik yalnýz insanlarýn 

deðil, diðer tüm canlýlarýn da yaþamlarýný olumsuz 

etkiliyor. Çevre kirliliðini hava kirliliði, su kirliliði ve 

toprak kirliliði olmak üzere üç grupta inceleyebiliriz.

Saðlýða zararlý madde miktarýnýn atmosferde normal deðerlerden fazla bulunmasý hava 

kirliliðini oluþturur. Hava kirliliðinin baþlýca nedenleri; fabrika ve konut bacalarýndan çýkan 

gazlar, orman yangýnlarý, motorlu taþýtlardan çýkan egzoz gazlarý ve düþük kaliteli yakýt 

kullanýmýdýr. Hava kirliliði, bazý canlý türlerinin azalmasý, iklim deðiþikliði, solunum sistemi 

hastalýklarý, sera etkisi (küresel ýsýnma) gibi olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir.

Su kaynaklarýnda zararlý madde miktarýnýn artmasý su kirliliðini oluþturmaktadýr. Su 

kirliliðinin baþlýca nedenleri; atýklarýný akarsulara býrakan sanayi tesisleri, kimyasal temizlik 

maddelerinin aþýrý kullanýmý, kanalizasyon atýklarýnýn arýtýlmadan sulara býrakýlmasý ve 

gemi kazalarýdýr. Su kirliliði, içme suyu miktarýnda azalma, toplu balýk ölümleri, turizm 

faaliyetlerinde gerileme ve canlý türlerinde azalma gibi olumsuz sonuçlar meydana 

getirmektedir.
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Çevre kirliliðinin önlenmesinde insanlarýn 

rolü önemlidir. Dünyamýzýn kirlenmesinin 

baþlýca sebeplerinden birisi insanlarýn 

çevrelerine karþý sürekli olarak duyarsýz 

kalmalarý ve bilinçsizce hareket etmeleridir. 

Çevrelerini görmezlikten geldiklerinde her 

geçen gün büyüyen bir felaketin baþlangýcý 

hazýrlanmaktadýr. Çevre sorunlarýna 

çözümler insanlarýn duyarlý olmasýndan 

g e ç m e k t e d i r .  Ya p a c a k l a r ý m ý z  v e  

yaptýk lar ýmýz sayesinde çevremize 

verdiðimiz deðeri göstermemiz mümkündür. 

Çevre Kirliðine Karþý Neler Yapabiliriz?

Çevre kirliðine karþý yapabileceðimiz çok fazla þey vardýr. Bunlarýn baþýnda çevreye duyarlý bir 

birey olmak ve bilinçli hareket etmek gelir. Bunlarýn yanýnda çevre kirliliðini engellemek için;

?  Doðal bitki örtüsünü korumalý ve yeni yeþil alanlar oluþturmalý, aðaç dikilmelidir.

?  Fabrikalardan çýkan atýklar akarsulara, göllere ve denizlere akýtýlmamalýdýr.

?  Çöpler rastgele çevreye atýlmak yerine çöp kutusuna, türüne göre atýlmalýdýr.

?  Kaliteli yakýtlar kullanýlarak çevremizin zarar görmesinin önüne geçilmelidir.

?  Üretim yapan sanayi kuruluþlarýnýn bacalarýna filtre takýlmalý, egzoz gazlarý azaltýlmalýdýr.

?  Tarým ürünlerinde kimyasal ilaç ve kimyasal gübre kullanýmýnýn önüne geçilmelidir.

?  Atýk sular, geliþi güzel olarak akarsulara, topraða veya denize býrakýlmamalýdýr.

?  Çevre sorunlarýnýn önlenmesi için çeþitli çalýþmalar yapýlmalýdýr.

?  Yerel yönetim sorunlarýnýn halledilmesi için planlar yürütülmelidir.

?  Alýþ veriþlerde dahi plastik poþet kullanýlmamasýna özen gösterilmelidir.

?  Enerji elde etmek için katý ve sývý yakýtlar yerine güneþ, rüzgâr gibi alternatif kaynaklar 

kullanmasý saðlanmalýdýr.

? Enerji tasarruflu ürünler kullanýlmasý tercih edilmelidir.
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Topraðýn verimini azaltan zararlý maddelerin topraðýn yapýsýnda artmasý, toprak kirliliðini 

oluþturmaktadýr. Toprak kirliliðinin baþlýca nedenleri; çevreye atýlan evsel ve sanayi atýklar, 

kimyasal gübre ve ilaç kullanýmý ile yabani otlarýn toplanýp yakýlmasýdýr. 

Toprak kirliliði, topraðýn verimsizleþmesi, canlý türlerinde azalma, çölleþme ve tarým ürünlerinin 

miktar ve kalitesinde azalma gibi olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir.
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UZAY ARAÞTIRMALARI

Bilim insanlarý, içerisinde Dünya, Güneþ, Ay ve diðer gök cisimlerinin yer aldýðý sonsuz boþluða 

uzay adýný vermektedir. Uçsuz bucaksýz olmasý nedeniyle uzay hakkýnda bilinen gerçekler 

sýnýrlýdýr ve yeni araþtýrmalarla deðiþebilen bilgiler içermektedir. Uzay içindeki gök cisimlerinin 

hareketlerini, yapýlarýný ve birbiri ile etkileþimini inceleyen bilim dalýna astronomi (gök bilimi), 

astronomi ile ilgili çalýþmalar ve araþtýrmalar yapan bilim insanlarýna da astronom (gök bilimci) 

denir.

Bir uzay gemisine veya uzay mekiðine binerek uzaya giden insanlara astronot adý verilir. Ancak 

bazý ülkelerde astronot terimi yerine kozmonot terimi kullanýlýr. Astronotlar uzay araþtýrmalarý 

yapmak üzere özel olarak yetiþtirilmiþ erkek veya kadýn bilim insanlarýdýr. Bunlar uzay 

laboratuvarlarýnda kalarak sadece gök cisimlerini araþtýrmayýp o koþullarda fizik, kimya, biyoloji, 

tarým ve eczacýlýk gibi alanlarda da bilimsel deneyler yaparlar.

Ýnsanoðlunun daha ilk çaðlardan beri süregelen meraký, düþünen ve araþtýrmacý yapýsý hemen 

her konuda olduðu gibi uzayý da araþtýrma ve inceleme, yapmasýna neden olmuþtur. Mýsýrlýlar, 

Babilliler, Antik Yunanlar, Mayalar ve Çinliler eski çaðlarda gök biliminde ilerlemiþ 

uygarlýklardandýr. Günümüzde Amerika Birleþik Devletleri'ndeki NASA, Avrupa ülkelerinin 

ortaklaþa kurduðu ESA gibi kuruluþlarýn yaný sýra Rusya, Japonya, Kanada, Çin gibi ülkeler de 

uzay araþtýrmalarýnda öncülük yapmaktadýr. Sen de uzay hakkýnda merak ettiklerini aþaðýda 

boþ býrakýlan yere yaz.

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

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

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

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

...................................................................................................................................................
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TELESKOP

Bütün bilim alanlarýnda olduðu gibi gök biliminde de gözlem 

oldukça önemlidir. Ýþte bu gözlemler teleskoplar sayesinde 

gerçekleþtirilir. Teleskop, çok uzak cisimleri yakýnýmýzdaymýþ 

gibi gösterebilen, böylelikle de çok daha kolay gözlem 

yapmamýzý saðlayan alettir. 

Astronomide kullanýlabilecek ilk teleskop, 

1609 yýlýnda Galileo Galile tarafýndan yapýldý. 

Galileo, gözlemleri sonucunda Venüs 

gezegeninin görünüþünün deðiþtiðini fark etti.

Bu gözlem ile gezegenlerin Dünya`nýn deðil, Güneþ`in 

etrafýnda döndüðü ispatlanmýþ oldu. 

Günümüzde çok farklý þekil ve büyüklüklerde teleskoplar 

bulunmaktadýr. Optik teleskop, radyo teleskop, x-ýþýný 

teleskop gibi çeþitleri vardýr. Büyük teleskoplar 

gözlemevlerinde (rasathanelerde) bulunur.

1990 yýlýnda Dünya’nýn yörüngesine yerleþtirilen 

Hubble uzay teleskobu sayesinde uzayýn derinlikleri 

daha net gözlemlenmiþtir. Hubble tarafýndan çekilen 

fotoðraflarla yeni yýldýzlarýn oluþumu ve diðer 

gökcisimleri hakkýnda önemli bilgiler elde edilmiþtir.

KEÞFET VE PAYLAÞ

Uzay araþtýrmalarý sadece teleskopla sýnýrlý deðildir. Günümüzde uzay teknolojisi çok 

geliþmiþtir. Bilim insanlar çok çeþitli uzay çalýþmalarý ve yeni keþifler yapmýþlardýr. Sen de uzay 

mekiði, uzay istasyonu, uzay sondasý ve yapay uydular hakkýnda araþtýrma yap. 

Araþtýrmalarýn sonucunda ulaþtýðýn bilgilerden bir poster hazýrla ve posterini arkadaþlarýnla 

paylaþ.

BÝLÝYOR MUYDUN???

Astronomi ile astroloji birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Astronomi bilim iken, astroloji bilim deðildir. 

Astroloji ile uðraþanlarýn söylediklerinin herhangi bir bilimsel dayanaðý yoktur.

ÜNÝTE 7
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TELESKOP

Bütün bilim alanlarýnda olduðu gibi gök biliminde de gözlem 
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KEÞFET VE PAYLAÞ

Uzay araþtýrmalarý sadece teleskopla sýnýrlý deðildir. Günümüzde uzay teknolojisi çok 

geliþmiþtir. Bilim insanlar çok çeþitli uzay çalýþmalarý ve yeni keþifler yapmýþlardýr. Sen de uzay 
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Araþtýrmalarýn sonucunda ulaþtýðýn bilgilerden bir poster hazýrla ve posterini arkadaþlarýnla 

paylaþ.

BÝLÝYOR MUYDUN???

Astronomi ile astroloji birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Astronomi bilim iken, astroloji bilim deðildir. 

Astroloji ile uðraþanlarýn söylediklerinin herhangi bir bilimsel dayanaðý yoktur.

ÜNÝTE 7
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AY'A YOLCULUK

Ýnsanoðlunun uzay serüveni, Sovyetler Birliði’nin, 4 Ekim 1957'de 

Dünya’nýn ilk yapay uydusu Sputnik-1'i uzaya göndermesiyle baþladý. 

Sputnik-1, Dünya’dan 224 km yukarýda bazý bilimsel deneyler yapmak için 

fýrlatýlmýþtý. Sputnik-1'in ardýndan, uzaya ilk insanlý uçuþu yine Sovyetler 

Birliði gerçekleþtirdi. 1961 yýlýnda Yuri Gagarin, Vostok-1 adlý kapsül ile, 

Dünya’nýn etrafýný 1 kez dolandý. 

Sovyetler Birliði’nin bu önemli baþarýlarý karþýsýnda ABD, o zamanlar daha yeni baþlayan uzay 

çalýþmalarýnda öncü olmak istemiþ ve uzun çalýþma ve denemelerden sonra  20 Haziran 

1969'da Apollo-11 uçuþu ile Ay’a ilk kez insan göndermeyi baþarmýþtýr.

Sputnik-1

Neil Armstrong,  Micheal Collins ve 

astronotlardan oluþan 3 kiþilik Apollo-11 ekibi Ay'a ilk 

baþarýlý iniþi yapmýþtýr. Armstrong ve Aldrin sýrayla iniþ 

modülünden çýktýlar ve Ay'da yürüdüler. Ay'a ilk ayak 

basan Armstrong'un, adýmýný atarken söylediði "insan 

için küçük fakat insanlýk için büyük bir adým" sözü 

o dönem çok geliþmiþ olmayan radyo ve televizyonlar 

aracýlýðý ile tüm dünyaya yayýldý ve coþku ile 

karþýlandý. Ay yüzeyinde iki saat kalan Armstrong ve 

Aldrin çeþitli küçük deneyler yaptý ve taþ örnekleri 

topladý. Bu sýrada çok önemli kalkýþ zamanýný 

hesaplama görevi ise iniþ modülünde kalan Collins'e 

aitti. Collins üstlendiði bu görevi baþarý ile yerine getirdi 

ve tüm ekibi baþarýlý bir þekilde Dünya'ya geri getirdi.

Edwin Aldrin adlý 

Edwin Aldrin

(Bu resim Neil Armstrong tarafýndan çekildi)

UZAY ÝSTASYONU

Çoðu zaman astronotlarýn, deney ve araþtýrmalar yapmak için uzayda çok uzun süreler 

kalmalarý gerekir. Ýþte bunun için uzay istasyonlarý üretilmiþtir. Bilim insanlarýnýn uzayda uzun 

süre kalmalarýný saðlayan uzay araçlarýna uzay istasyonu denir. 

Yukarýdaki resimde gördüðünüz uzaya gönderilen en büyük istasyondur. Çeþitli ülkelerin 

iþbirliði içinde inþa edilen ve bu nedenle de Uluslararasý Uzay Ýstasyonu adýný alan bu istasyon 

Dünya’dan çýplak gözle görülebilmektedir. Uzaydaki insan yapýmý en büyük nesne olan 

Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'nun yapýmýna 1998 yýlýnda baþlanmýþ ve günümüzde halen 

geliþtirilen istasyona 2000 yýlýnda da mürettebat gönderilmiþtir. Ýþte bu ve buna benzer birçok 

çalýþma, uzay ve gök cisimleri ile ilgili bilgiler edinmemizi saðlamýþtýr.

KEÞFET VE PAYLAÞ

Araþtýrma yaparak geçmiþten günümüze gök bilimi ile ilgili çalýþmalarý hakkýnda bilgi topla. 

Toplandýðýn bu bilgiler hakkýnda yazýlý bir rapor hazýrla. Raporunu arkadaþlarýnla paylaþ.

BÝLÝYOR MUYDUN???

Uzay araþtýrmalarý sayesinde gündelik yaþamýmýzda kullanýlan birçok araç geliþtirilmiþtir. 

Teflon, tükenmez kalem, alüminyum folyo, streç film, duman dedektörü, kalp pili, uydu, 

navigasyon cihazý, diþ teli bunlardan birkaçýdýr.
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UZAY KÝRLÝLÝÐÝ

Son yýllarda araþtýrmalar veya baþka nedenlerle uzaya gönderilen uzay araçlarýnýn uzaydan 

dünyaya dönüþü neredeyse imkansýzdýr. Bu uzay araçlarý dünyaya dönemedikleri için de bir 

süre sonra uzayda infilak ederler. Uzayda yer çekimi olmadýðýndan ötürü de bu araçlar sürekli 

olarak boþlukta ilerlerler. Bu boþlukta ilerlemeler sonrasýnda genellikle bir meteora veya baþka 

herhangi bir maddeye çarparlar. Bu çarpmanýn etkisiyle araçlar daha da ufak bir hale gelir ve 

çarpýp parçalanma riskleri daha da artar. Bu döngü bu þekilde devam eder ve uzayda daðýlan bu 

parçalar (genellikle metal) kirli bir görüntü ortaya çýkarýrlar.

Uzay kirliliðinin olumsuz etkileri günümüzde 

çok az hissedilmektedir. Yandaki resimde 

1961 yýlýnda Dünya'nýn çevresindeki yapay 

uydu sayýsý ile 2013 yýlýndaki yapay uydu 

sayýsýný içeren görsellerden de anlaþýlacaðý 

gibi bunun, ilerleyen yýllarda sorun çýkarma 

ihtimali bulunmaktadýr.

Sence uzay kirliliðinin gelecekte yaratacaðý olumsuzluklar neler olacak? Bu konudaki 

düþüncelerini aþaðýya yaz.

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
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GÜNEÞ SÝSTEMÝ

Güneþin, evrenin oluþum teorilerinden biri olan Büyük Patlama'dan 10 milyar yýl sonra oluþtuðu 

tahmin edilmektedir. Bu durumda bilim insanlarýnca Güneþ'in yaþýnýn 5 milyar yýl olduðu 

hesaplanmýþtýr. Güneþ esasen orta büyüklükte bir yýldýzdýr. Bir baþka ifadeyle biz, 

Dünyamýza en yakýn yýldýz olan Güneþ'in çocuklarýyýz.

Dünyamýzýn Uzaydaki Yeri

Dünyamýz uçsuz bucaksýz evrenin bir 

bölümünü oluþturan Güneþ Sistemi'ndeki 

8 gezegenden biridir. Bugün için bilinen 

yaþamaya elveriþli tek gezegen Dünya'dýr.

Güneþ Sistemi, Güneþ'in çekim etkisi altýnda kalan 8 gezegen, 5 cüce gezegen, bunlarýn 

çevresinde dönen 182 uydu ve milyonlarca baþka küçük gök cisminden oluþan bir sistemdir. 

Güneþ Sistemi'ndeki gezegenler Güneþ'e yakýnlýklarýna göre sýrasýyla; Merkür, Venüs, Dünya, 

Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. 

Güneþ sistemindeki en küçük ve sonuncu sýrada yer alan 9'uncu gezeni olan "Plüton" adýnda bir 

gezegeni daha vardýr. Ancak  Uluslararasý Gökbilim Birliðinde (IAU) yer alan bilim insanlarýnýn 

24 Aðustos 2006 tarihinde Prag`da yaptýðý toplantýda Plüton, gezegen sýnýfýndan çýkarýlarak 

“Cüce Gezegen” sýnýfýna alýnmýþtýr. Böylece Güneþ Sistemi'nin gezegen sayýsý 8, cüce gezegen 

sayýsý da 5 olarak belirlenmiþtir.
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DEÐERLENDÝRME SORULARI

1. Aþaðýda verilen sözcükleri uygun boþluklara yerleþtirelim.

 

a. Okyanuslar ve göller ……............………………… sularýna örnektir.

b. Fosilleri inceleyen bilim insanlarýna ………..............……………. denir.

c. Kayaçlarýn sertlik, yumuþaklýk  veya ufalanabilirlik gibi özellikleri içerdikleri 

………..........………………….. türüne baðlýdýr.

d. Farklý minerallerden oluþan ve yer kabuðunu oluþturan yapýlar………………...….. dýr.

e. Ýncirli Maðarasý ülkemizdeki ………………………………...…… örnektir.

f.  Ýçerisinde çözünmüþ pek çok minerali barýndýran sulara ………………………. denir.

g. Bakýr, kablo yapýmýnda kullanýlan bir………………………………… dir.

h. Neil Armstrong ilk kez ……...…………………… yüzeyine çýkmýþ kiþidir.

I ………………………………… Dünyamýza en yakýn yýldýzdýr.

j. Güneþ etrafýnda dönen 8 tane ………………………… bulunmaktadýr.

k. …………………, gök cisimlerinin, daha büyük görüntüler þeklinde görülmesini 

saðlayan  bir alettir.

l. Uzay aracýný kullanarak uzayla ilgili araþtýrma yapan kimselere ………………..  denir.

Doðal Anýt,   Kayaçlar,   Mineraller,   

Paleontolog,  Yer Üstü,  Maden Suyu,   Astronot, 

Teleskop,   Maden,    Gezegen,    Güneþ,    Ay

Çoktan Seçmeli Testler

1.  Aþaðýdaki tanýmlamalardan hangisi Güneþ için söylenemez? 

A) Güneþ Dünyamýza en yakýn yýldýzdýr.

B) Çok güçlü bir ýsý ve ýþýk kaynaðýdýr. 

C) Güneþ' in çekim etkisine giren 8 gezegen vardýr.

D) Güneþ bir gezegendir.

2. 

   “Yaðmur, kar, dolu þeklinde yaðýþlarla yeryüzüne inen su;  akarsu, göl, deniz gibi su 

kütlelerinin tabanýndan veya topraktan süzülerek yer altýna iner.”

Yukarýda aþaðýdakilerden hangisinin oluþumu anlatýlmaktadýr?

A)Kaynak    

B) Akarsu       

C)Göl       

D) Yer Altý Sularý

3. Çevre kirliliði ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) Ýnsan faaliyetleri sonucunda doðanýn ve yaþam alanlarýnýn kirlenmesine çevre kirliliði 

denir.

B) Çevre kirliliði insanlarýn yaþadýklarý çevrelerinde meydana gelen olumlu deðiþikliklerdir.

C) Sanayileþme,  kentleþme  ve  insanlarýn  yaþam  kalitelerini  artýrmak için  yaptýklarý çeþitli 

faaliyetler çevre kirliliðine neden olur.

D) En çok bilinen kirlilik çeþitleri arasýnda hava kirliliði, su kirliliði ve toprak kirliliði 

gelmektedir.

4. Aþaðýda doðal anýtlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

A) Yer kabuðunun oluþumu sürecinde ortaya çýkan yeryüzü þekilleridir.

B) Ülkelerin baþta gelen zenginlik kaynaklarýdýr.

C) Bulunduklarý yerde  halkýn ve turistlerin ilgisini çeker.

D) Kýsa sürede oluþur ve insanlar tarafýndan yapýlýrlar. 
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DEÐERLENDÝRME SORULARI
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5. Fosiller ile ilgili aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

A) Fosillerin bazýlarý canlýlarýn vücutlarýnýn tümünden oluþabilir.

B) Bazý canlýlarýn sadece izleri fosil olur.

C) Bitkilerin fosilleri oluþmaz.

D) Hayvan diþleri, kabuklarý ve kemikleri fosil olabilir.

6. Aþaðýdakilerden hangisi Güneþ Sistemi'ndeki  gezegenlerden biri deðildir?

A) Neptün  

B) Satürn  

C) Ay      

D) Venüs

7. Canlýlarýn milyonlarca yýl öncesinden günümüze kadar gelen kalýntý ya da izlerine 

................... denir.

      Yukarýdaki tanýmda bulunan boþluða aþaðýdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Maden             

B) Fosil

C) Kayaç           

D) Toprak

8. Aþaðýdakilerden hangisi çevremizdeki yaþam alanlarýna zarar veren insan davranýþlarýna 

örnek olamaz? 

A) Nüfus artýþý ve kentleþme     

B) Sanayileþme

C) Hava, su ve toprak kirliliði     

D) Aðaç dikme

9. Kayaç ve madenlerle ilgili bilgi aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? 

A) Madenler ekonomik deðeri olan kayaçlardýr.

B) Kayaçlar çok uzun, madenler kýsa sürede oluþur.

C) Madenleri insanlar kullanabilir, kayaçlarý kullanamaz.

D) Kayaçlar doðada kendiliðinden oluþur, madenleri insanlar yapar.

10. Aþaðýdakilerden hangisi yer üstü su kaynaklarýndan biri deðildir?

A) Denizler       

B) Irmaklar      

C) Göller             

D) Maden Suyu

SÖZLÜK

Ay: Dünyamýzýn etrafýnda dönen, Dünya'nýn doðal uydusudur.

Doðal anýt: Doða olaylarý ile yer kabuðunda meydana gelen çeþitli 

deðiþimler sonucu oluþan yapýlara denir.

Dünya: Uçsuz bucaksýz evrenin bir bölümünü oluþturan Güneþ 

sistemindeki 8 gezegenden biridir.

Güneþ:  Dünya'ya ýsý ve ýþýk (enerji) saðlayan yýldýzdýr. 

Fosil: Milyonlarca yýl önce yaþayan canlýlarýn kayaçlar içerisinde kalan 

kalýntý ve izlerine fosil denir.

Kayaç: Minerallerin bir araya gelmesiyle oluþan kayaçlar yer kabuðunu 

meydana getirir.

Kaynak Suyu: Yer altýndan yeryüzüne kendiliðinden çýkan sulara denir.

Maden: Ekonomik deðer taþýyan kayaçlara maden denir.

Mineral: Doðada farklý renk ve yapýlarda bulunan kalsiyum, potasyum ve 

benzeri   maddelere  denir.

Teleskop:  Gök cisimlerinin, daha büyük görüntüler þeklinde görülmesini 

saðlayan ve özellikle uzay gözlemevlerinde kullanýlan bir alettir.

Uzay: Ýçerisinde Dünya, Güneþ, Ay ve diðer gök cisimlerinin yer aldýðý 

sonsuz boþluða denir.

Yer altý suyu: Yer altý sularý akarsu, göl, deniz ve yaðmur sularýnýn 

topraktan sýzarak derinlere inmesi ve su geçirmeyen bir tabaka üzerinde 

birikmesi sonucu oluþur.

Yer üstü suyu: Denizler, göller,  akarsular ve okyanuslara verilen genel 

addýr.
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BU  KÝTAP
KKTC MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐINCA ÜCRETSÝZ OLARAK VERÝLMÝÞTÝR.

PARA ÝLE SATILMAZ. MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI

FEN VE
TEKNOLOJÝ 
FEN VE
TEKNOLOJÝ 
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