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Fen, Dünya'yı ve Evren'i tanımlamaya ve açıklamaya çalışan bilimdir. Sanıldığının 
aksine sabit ve keskin bilgiler bütünü değildir. Bilimsel bilgiler, yeni bulgular elde 
edildikçe değişmekte, doğayı daha iyi açıklamak için sürekli gözden 
geçirilmektedir.Teknoloji ise sadece teknolojik araç, gereç ya da bunların 
uygulamaları değil, diğer tüm disiplinlerden elde edilen kavram ve becerilerin, bir 
problemi çözmek için insanlığın hizmetine sunulmasıdır. 

“Fen ve Teknoloji Öğretim Programı”yla öğrencilerin bilimsel bilgileri ezberlemesi 
değil, hayatları boyunca karşılaşacakları fenle ilgili problemleri, Dünya'nın 
sürdürülebilir gelişimi odağında çözebilmeleri için gereken tutumları ve zihinsel 
süreç becerilerini en üst düzeye çıkarmaları amaçlanmaktadır. Bu amacı 
karşılamak üzere hazırlanmış olan elinizdeki "FEN ve TEKNOLOJİ 8" ders kitabı, 
öğrencilerin kendi öğrenme yöntemlerini kullanarak; fen okur yazarlığı, problem 
çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kişisel ve sosyal yetkinlik, işbirliği ve 
girişimcilik becerilerini geliştirmesinde de büyük katkı sağlayacaktır. Kitapta, 
konuların yerel örneklerle işlenmesine olabildiğince yer verilmiş, öğrenme 
psikolojisi literatüründe önemli yere sahip olan yakından - uzağa ilkesi hayata 
geçirilmiştir.

«FEN ve TEKNOLOJİ 8" ders kitabının bazı noktalara uyularak kullanılması 
büyük önem taşımaktadır. Üniteler işlenmeden önce «Keşfedin!» kısmı 
çalışılmalı, «Kavram Haritas» ve «Kavram Bulutu» öğrencilerin dikkatine 
getirilerek incelenmelidir. «Ünite Hazırlık Soruları» öğrencilerin varolan 
şemalarını sorgulamalarına ve yeniden şema oluşturmalarına yardımcı olacaktır. 
Ünite içersinde yer alan «Keşfet Paylaş» etkinliklerinin eksiksiz gerçekleştirilmesi 
ve önerilen deneylerin yapılması belirlenen amaçlara ulaşmak adına büyük önem 
taşımaktadır. Ayrıca ünite sonlarında yer alan «Değerlendirme Soruları» 
öğrencilerin bireysel öğrenmelerini sınamalarını sağlayacaktır. Yine ünite 
sonunda yer alan «Sözlük» ise üniteyle ilgili kavramların öğrenciler tarafından 
içselleştirilmesinde yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

«FEN ve TEKNOLOJİ 8" ders kitabının çağdaş eğitim sistemleri öğrencilerinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak bilimsel niteliğiyle sunulduğuna güvenimiz tamdır. 
Öğrencilerimizin bu alanda elde edecekleri başarılara yürekten inanıyor, şimdiden 
tebriklerimizi iletiyoruz. İyi çalışmalar.

ÖNSÖZ

Fen ve Teknoloji Komisyonu

BİLİYOR MUYDUN???

KEŞFET VE PAYLAŞ

 

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

KİTABIMI KULLANIYORUM

Kavram Haritası ve Kavram Bulutu

Her ünitenin başında, ilgili üniteyle ilgili 
kavramların yer aldığı «Kavram 
Haritası» ve «Kavram Bulutu» yer 
almaktadır.

Keşfet ve Paylaş

Konu ile ilgili kavram, ilke ve diğer 
içerikleri keşfederek kendi bilgilerini 
kendilerinin oluşturması ve bunları 
paylaşmalarını sembolize eder.

Konu ile ilgili kavram, ilke ve diğer 
içeriklerin; doğa olayları ve bilimsel 
gelişmeler olan ilişkilerini gösteren 
önemli bilgileri sembolize eder. 

Biliyor muydun?

Ünite Hazırlık Soruları

Öğrenci ler in varolan şemalarını 
sorgulamalarına ve yeniden şema 
oluşturmalarına yardımcı olacak ünite 
girişindeki soruları anlatır.

Değerlendirme Soruları

Öğrencilerin, işledikleri üniteyle ilgili 
o larak b i reysel  öğrenmeler in i  
sınayabilecekleri soruları ifade eder.

DEĞERLENDİRME SORULARI
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Ünitede öğrendikleriniz ile 

ilgili daha farklı bilgileri 

bilim dergilerinden 

okuyarak veya doğa 

belgesellerinde izleyerek 

elde edebilirsiniz.

İhtiyaç duyulan bu 

enerjinin besinlerden elde 

edildiğini öğrenmiştik. 

KEŞFEDİN!

Bu ünitede de canlıların 

enerji ihtiyaçlarını nasıl 

karşıladıklarını ve bu 

enerjinin besin 

zincirlerindeki akışını 

öğreneceğiz. Ünitenin 

sonunda ise besin zinciri 

oluşturabilecek ve madde 

döngülerini 

etrafınızdakilerle 

tartışabileceksiniz. 

Dünyamız üzerinde 

yaşayan tüm canlıların 

yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için 

enerjiye ihtiyaç 

duyduğunu biliyoruz. 

CANLILAR

VE ENERJİ

Ünite 1:
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ÜNİTE 1 CANLILAR VE ENERJİ

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

1. Bitkiler sizce nasıl beslenir?

3. Dünya üzerinde hiç bitki olmasaydı, sizce Dünya nasıl bir yer olurdu?

2. Yediğimiz besinlerin içindeki depolanmış enerji vücudumuzda nasıl açığa çıkar?

4. Evde, okulda, parklarda ve birçok yerde çöplerimizi çöp kutularına atıyoruz. Peki, bu çöpler 

nereye gidiyor hiç düşündünüz mü?

 

 

ÜNİTE KAVRAMLARI ÜNİTE KAVRAMLARI

Yeşil Bitkiler  
Klorofil 

Fotosentez                       

        
        

        
    taşır        

        
  

Canlılar

Üretici             
Işık

Karbondioksit
Su 

                                    Solunum

                                    Ayrıştırıcı   

       Oksijenli

       Enerji

       Oksijensiz

yapar                                                          

emilimi için gereklidir                                                             

                olarak ayrılır



54

ÜNİTE 1 CANLILAR VE ENERJİ

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

1. Bitkiler sizce nasıl beslenir?

3. Dünya üzerinde hiç bitki olmasaydı, sizce Dünya nasıl bir yer olurdu?

2. Yediğimiz besinlerin içindeki depolanmış enerji vücudumuzda nasıl açığa çıkar?

4. Evde, okulda, parklarda ve birçok yerde çöplerimizi çöp kutularına atıyoruz. Peki, bu çöpler 

nereye gidiyor hiç düşündünüz mü?

 

 

ÜNİTE KAVRAMLARI ÜNİTE KAVRAMLARI

Yeşil Bitkiler  
Klorofil 

Fotosentez                       

        
        

        
    taşır        

        
  

Canlılar

Üretici             
Işık

Karbondioksit
Su 

                                    Solunum

                                    Ayrıştırıcı   

       Oksijenli

       Enerji

       Oksijensiz

yapar                                                          

emilimi için gereklidir                                                             

                olarak ayrılır



 FOTOSENTEZ

76

ÜNİTE 1

Aydınlık ortamdaki hava geçirmeyen cam bir fanusa yanan bir mum ve 

canlı bir fare konulmuştur.

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

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

Sizce bitkiler nasıl beslenir? 

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

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

CANLILAR VE ENERJİ

Bir süre sonra cam fanustaki mumun söndüğü, farenin ise öldüğü 

gözlemlenmiştir.

Aydınlık ortamda hava geçirmeyen cam bir fanusa, yanan bir mum ve 

bir canlı fare ile birlikte bir de bitki konulmuştur.

Bir süre bekledikten sonra mumun hâlâ yandığı ve farenin ise hâlâ 

canlı olduğu gözlemlenmiştir.

A

B

C

D

Yukarıda Joseph Priestley tarafından yapılan bir deney ve deneyin sonuçları tabloda 

verilmiştir. Deneyle ilgili olarak aşağıda verilmiş olan soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı 

arkadaşlarınızla paylaşarak, Priestley deneyinin sonuçlarını birlikte bulmaya çalışınız.  

2.  D  fanusundaki fare neden ölmemiştir?

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

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

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

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

1.  B  fanusundaki fare neden ölmüştür? 

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

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

3.  Joseph Priestley'nin deneyi bize neyi kanıtlamıştır? 

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

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

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

Bitkiler kendi besinlerini kendi üreten canlı olduklarından dolayı üretici olarak da adlandırılırlar.  

Besinlerini, fotosentez adı verilen kimyasal olayla üretirler. Fotosentez, bitkilerin ışık 

enerjisini kullanarak su ve karbondioksit molekülleri ile glikoz ve oksijen üretmesi 

olayına denir. 

Her canlı gibi bitkiler de ihtiyaç duydukları 

enerjiyi besinlerden karşılarlar. Bitkiler, 

hayvanlar gibi besinlerini dış ortamdan 

almazlar, kendi besinlerini kendileri 

üretirler. 

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

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

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

Sizce bitkiler neden yeşildir?

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

 Fotosentez nerede gerçekleşir?

Canlıların en küçük canlılık özelliği gösteren yapıtaşının hücre olduğunu öğrenmiştik. Bilim 

insanları, hücrelerin içinde özelleşmiş görevlere sahip olan yapılara organel ismini vermektedir. 

Fotosentez kloroplast organelinde gerçekleşir. Kloroplastlar, bitkilerin daha çok 

yapraklarında bulunduğu için fotosentez, yani besin üretimi en çok yapraklarda 

gerçekleşir. Kloroplast içerisinde bulunan klorofil pigmenti bitkiye yeşil rengini veren 

pigmenttir. Klorofil, ışık enerjisini soğurarak fotosentezde enerji kaynağı olarak kullanılmasını 

sağlar. Fotosentez olayında, Güneş ışığı veya uygun yapay ışık altında bitki havadan 

karbondioksidi, kökleriyle ise topraktan su ve mineralleri alarak bunları glikoz ve oksijene 

dönüştürmektedir.

             Karbondioksit  +  Su                          Glikoz (besin)  +  Oksijen

     6CO  +  6H O                     C H O  +  6O

Işık

Klorofil

Işık

Klorofil2 2 6 12 6 2

KEŞFET VE PAYLAŞ

Fotosentezin kelime ve kimyasal denklemi:
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ÜNİTE 1

Aydınlık ortamdaki hava geçirmeyen cam bir fanusa yanan bir mum ve 

canlı bir fare konulmuştur.

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

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

Sizce bitkiler nasıl beslenir? 

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

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

CANLILAR VE ENERJİ
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gözlemlenmiştir.
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canlı olduğu gözlemlenmiştir.
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ÜNİTE 1 CANLILAR VE ENERJİ

ETKİNLİK

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

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

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

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

1. Fotosentez olayının gerçekleşmesi için gereken pigmentin adını ve bitkinin hangi 

kısımlarında bulunduğunu yazınız. 

    

2.  Aşağıda verilen görsel üzerinde fotosentez için gerekli olan ve sonucunda açığa çıkan 

ürünleri uygun boşluklara yazınız. 

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

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

3. Yukarıdaki soruda boşluklara yazdıklarınızdan faydalanarak fotosentezin kimyasal 

denklemini oluşturunuz. 

BİLİYOR MUYDUN???
Güneş ışığı ve uygun yapay ışık altında fotosentez yapabilen tek 

canlı grubu bitkiler değildir. Algler, öglena (yanda) ve klorofil 

taşıyan bakteriler de fotosentezle kendi besinlerini üretebilirler. 

Bu canlılar da üretici grubunda yer alırlar. 

İyot çözeltisi, nişastanın ayıracıdır ve nişastanın bulunduğu bölgeyi mavi-mor renge boyar. 

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

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

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

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

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

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

NİŞASTA AYIRACI: İYOT ÇÖZELTİSİ

Deneyin yapılışı: 

DENEY

B) Daha sonra iyot çözeltisinin az bir miktarını farklı bir kaba koyarak deney için kullanılan 

yaprağı iyot çözeltisine yerleştiriniz. Yaprağın güneş alan kısmı mavi-mor renk aldı mı? Güneş 

görmeyen kısmı hangi renkte görünüyor? Deneyin sonuçlarını ve nedenlerini arkadaşlarınızla 

tartışıp aşağıya not ediniz. 

A) Depoladığı nişastayı tüketmesi için bitkiyi 2-3 gün karanlık ortamda bıraktıktan sonra, 

yapraklarından birinin ortasını yuvarlak şekilde siyah bantla sarınız. Bitkiyi güneş gören bir 

ortamda 2-3 gün kadar bekletiniz. 2-3 gün sonunda siyah bandı yapıştırılan yapraktan ayrınız. 

Yaprakta kapatılan ve açık bırakılan bölümler arasında gözlemlediğiniz farklılıkları not ediniz. 

Deneyin amacı: Fotosentezde ışığın etkisini gözlemlemek

Araç ve gereçler: Siyah bant veya karbon kağıdı, geniş yapraklı saksı bitkisi ve iyot çözeltisi

KEŞFET VE PAYLAŞ

ve sınıf panosuna asınız.

2. Fotosentez olayı ile Güneş ışınlarındaki enerji bitkilere ve bitkilerde farklı enerji türlerine 

dönüşür. İnsanlar ve diğer canlılar bu bitkileri yiyerek enerji ve besin elde etmiş olur.

Bu bilgileri kullanarak fotosentezle ilgili bir poster hazırlayınız 

3. Canlılar tarafından üretilen ve yakıtların yanmasıyla oluşan tüm karbondioksit atmosferde 

kalsaydı sıcaklık çok yükselir ve canlıların hayatı tehlikeye girerdi. Fotosentez ile 

karbondioksit miktarı azalmakta ve dünyadaki ısı dengesi sağlanmaktadır. 

1. Fotosentez ile atmosferdeki zararlı gaz olan karbondioksit (CO2) alınır ve onun yerine 

atmosfere oksijen (O2) verilir. Yani kısaca fotosentez havayı temizler.

FOTOSENTEZİN ÖNEMİ

Aşağıda fotosentezin önemi ile ilgili bilgiler bulacaksınız. 

BİLİYOR MUYDUN???
Ormanlar ve doğal bitki örtüsü, fotosentez ile insanların neden olduğu karbondioksitin %30'unu 

temizliyor.
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ÜNİTE 1 CANLILAR VE ENERJİ

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

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

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

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

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

Bu sorular hakkındaki düşüncelerini aşağıda verilen uygun yere yazınız.

Canlılar nasıl beslenir? 

Belirli bir bölgede bulunan farklı canlı türleri arasındaki beslenme ilişkilerinin en basit şekilde 

göstermenin yolu besin zincirleridir. Besin zincirleri hem canlılar arasındaki beslenme 

ilişkilerini hem de enerji akışını gösterirler.

BİLİYOR MUYDUN???
Ayrıştırıcı olarak adlandırılan bir grup canlı, organik atık madde 

denilen doğadaki ölü canlı atıklarını parçalayarak kendi besin 

ihtiyaçlarını karşılarlar. Bazı bakteri ve mantarlar bu grup 

içerisindedirler.

ise besinlerini dışarıdan alırlar.

kendi besinini üretemeyen tüketici canlılar 

Yanda verilen besin zincirinde de gözlemlediğiniz gibi; 

üretici canlılar besinlerini kendileri üretirken, 

3.   Her basamakta bir canlı türü vardır.

2.   Canlılar arasındaki oklar (             ), enerji akışının yönünü gösterir.

Besin zincirlerinin özellikleri: 

1.   Bir besin zinciri her zaman üretici canlı ile başlar. 

Güneş Su

Üretici
Bitki

Tüketici
Birincil

Çekirge

Kurbağa

İkincil
Tüketici

Yılan

Üçüncül
Tüketici

Şahin

Son Tüketici

ETKİNLİK

A. Üretici canlı  :.....................................................................................................

B. Tüketici tüm canlılar :.....................................................................................................

D .  İ k i n c i  t ü r e t i c i  c a n l ı   

:.....................................................................................................

Yukarıdaki besin zincirine göre aşağıda verilenlerle ilgili doğru bilgileri uygun yerlere yazınız. 

C. Birincil türetici canlı :.....................................................................................................

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

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

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

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

Besin zincirinin ilk halkasını üretici canlıların oluşturduğunu artık biliyoruz. Peki, üretici canlıların 

sayısında azalma veya tamamen yok olma durumunda ne gibi sonuçların ortaya çıkaracağını 

hiç düşündünüz mü? Bu konudaki düşüncelerinizi bir liste halinde aşağıda verilen boşluklara 

yazınız. Oluşturduğunuz listeyi sınıfla paylaşın ve arkadaşlarınızın listeleri ile karşılaştırın

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

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

Üretici Canlılar Azalırsa veya Tamamen Yok Olursa!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KEŞFET VE PAYLAŞ



1110
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ETKİNLİK
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……………………………………………………………………………………………………………
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Üretici Canlılar Azalırsa veya Tamamen Yok Olursa!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KEŞFET VE PAYLAŞ
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ÜNİTE 1
Besin Ağları

CANLILAR VE ENERJİ

Bir üretici canlı, tek bir çeşit tüketici tarafından yenilmez. Aynı şekilde, bir tüketici sadece tek bir 

çeşit canlı ile beslenmeyebilir. Bu yüzden belirli bir bölgedeki tüm canlıların birbirleriyle olan 

karmaşık beslenme şeklini besin zincirleriyle ifade edemeyiz. Bunun yerine, birçok besin 

zincirinin oluşturduğu besin ağlarını kullanırız. Birçok besin zincirinin oluşturduğu yapıya 

besin ağı denir. 

ETKİNLİK

1.  Yukarıdaki besin ağında bulunan 4 canlıyı içeren bir besin zinciri yazınız.

Yukarıda verilen diyagram bir besin ağını göstermektedir. Bu besin ağına göre aşağıdaki 

soruları  cevaplayınız. 

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

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

 b. İkincil tüketici : ……………………………………………….............................…….

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

2. Yazdığınız besin zincirindeki birincil ve ikincil tüketicinin adını yazınız.

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

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

 a. Birincil tüketici : ……..............................………………………………………………

3.  Besin ağındaki canlıların arasından hem birincil hem de ikincil tüketici olan bir canlının adını 

yazınız. 

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



1312

ÜNİTE 1
Besin Ağları

CANLILAR VE ENERJİ
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çeşit canlı ile beslenmeyebilir. Bu yüzden belirli bir bölgedeki tüm canlıların birbirleriyle olan 

karmaşık beslenme şeklini besin zincirleriyle ifade edemeyiz. Bunun yerine, birçok besin 

zincirinin oluşturduğu besin ağlarını kullanırız. Birçok besin zincirinin oluşturduğu yapıya 

besin ağı denir. 

ETKİNLİK

1.  Yukarıdaki besin ağında bulunan 4 canlıyı içeren bir besin zinciri yazınız.

Yukarıda verilen diyagram bir besin ağını göstermektedir. Bu besin ağına göre aşağıdaki 

soruları  cevaplayınız. 

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

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

 b. İkincil tüketici : ……………………………………………….............................…….

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

2. Yazdığınız besin zincirindeki birincil ve ikincil tüketicinin adını yazınız.

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

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

 a. Birincil tüketici : ……..............................………………………………………………

3.  Besin ağındaki canlıların arasından hem birincil hem de ikincil tüketici olan bir canlının adını 

yazınız. 

      …………….…………………………………………………………………………………………
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ÜNİTE 1
Fotosentez ve Hücresel Solunum İlişkisi

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

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

Yukarıda verilen diyagramda fotosentez ve hücresel solunum tepkimeleri verilmiştir. Bu 

tepkimeleri karşılaştırınız ve düşüncelerinizi aşağıda verilen boşluğa not ediniz. Not almadan 

önce bu iki tepkime arasındaki ilişkiyle ilgili arkadaşlarınızla tartışmak faydalı olacaktır.

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

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

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

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

Fotosentezin kloroplast organelinde gerçekleştiğini 

daha önce öğrenmiştik. Oksijenli solunum ise 

mitokondri denilen organelde gerçekleşir.

CANLILAR VE ENERJİ

HÜCRESEL SOLUNUM

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

Canlılar besin zincirlerinde elde ettikleri 

besinlerden, yaşamsal faaliyetlerde 

kullandıkları enerjiyi nasıl elde ederler? Bu 

konudaki düşüncelerinizi aşağıdaki uygun 

yere yazınız.

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

Tüm canlıların yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları 

vardır. Sindirim, boşaltım, hareket, 

beslenme gibi canlıların ortak özellikleri 

olarak kabul edilen bu yaşamsal faaliyetleri 

gerekleştirmek için ihtiyaç duyulan enerji 

besinlerden karşılarlar.  Besinlerin 

içerisinde depolanmış olan kimyasal 

enerji, hücreler içerisinde gerçekleşen 

hücresel solunum olayı ile açığa çıkar ve 

hücreler metabolik aktivitelerde bu enerjiyi 

ku l lanı r lar.  Bu faal iyet ler,  canl ı  

vücudunda sürekli olarak devam etmesi 

gerektiği için hücresel solunum da 

sürekli olarak devam eder. 

Hücresel solunum, nefes alıp verme olan 

solunum ile karıştırılmamalıdır. Solunum 

canlının havadan oksijen alarak, karbondioksiti 

havaya geri vermesi olayıdır ve  solunum 

organlarıyla yapılır. Hücresel solunum, 

canlıların hücrelerinde gerçekleşen ve 

glikozun yıkılması sonucu ATP (enerji) açığa 

çıkması olayıdır. ATP, tüm canlıların kullandığı 

enerji formudur. Canlılar, oksijenli ve oksijensiz 

olmak üzere iki farklı şekilde besinlerdeki enerjiyi 

açığa çıkarırlar. Glikozun oksijenle parçalanarak 

enerji elde edilmesi olayına oksijenli solunum 

denir. Oksijen kullanılmadan glikozun kısmen 

parçalanarak enerji elde edilmesi olayına ise 

oksijensiz solunum denir. Bazı bakteriler, 

oksijen bulunmayan ortamda oksijensiz solunum 

yaparlar. 

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

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

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

BİLİYOR MUYDUN???
Oksijenli solunumda glikoz tamamen parçalandığı için oksijensiz solunuma göre daha çok enerji 

elde edilmektedir. Bu yüzden oksijensiz solunum ancak bakteri gibi mikroskobik canlıların enerji 

ihtiyacını karşılayabilir.

Glikoz Karbondioksit +                             +   + Oksijen Su ATP

     C H O  +  6O       6CO  + 6H O  + ATP226 12 6 2

Oksijenli solunumun kelime ve kimyasal 

denklemi: 

BİLİYOR MUYDUN???
Bitkiler fotosentezde ürettikleri glikozu, oksijenli solunum sırasında parçalayarak enerji elde 

ederler. Fotosentez sadece yeterli ışık varlığında gerçekleşirken, oksijenli solunum sürekli 

olarak gerçekleşir. 
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ÜNİTE 1
BESİN ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI

Tüm canlıların kullandığı enerjinin temel  kaynağı Güneş'tir. Güneş ışınları sayesinde bitkiler 

tarafından üretilen enerji önce otçullara sonra da etçil veya hepçil (hem etçil hem otçul) 

canlılara geçer. Enerjinin Korunumu Kanununa göre doğada var olan enerji asla kaybolmaz. 

Beslenme ilişkileri veya diğer ekolojik olaylar yoluyla yer ve biçim değiştirerek sürekli yenilenir.

Aşağıda gördüğünüz canlıların otçul, etçil veya hepçil olduklarını resimlerin altında bırakılan 

boşluklara yazınız.

Enerji Piramidini Keşfedelim

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

Enerji piramidinde aşağıdan yukarıya doğru 

çıktıkça neler değişir? 

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

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

Besin zincirini ve canlılar arasında enerji akışını 

gösteren enerji piramidini öğrenmiştik. Siz de 

yandaki enerji piramidi kullanarak bir besin 

zinciri oluşturun?

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

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

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

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

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

Ot                   Çekirge                    Kurbağa                    Yılan

Aşağıda verilen besin zincirindeki enerji akışını birlikte inceleyelim.

Besin zincirinde üretici olan ot, güneş enerjisinden faydalanarak fotosentez ile kendi besinini 

üretir. Otun yapısındaki enerjinin bir kısmı, çekirge tarafından besin olarak tüketildiğinde 

çekirgeye geçer. Bu enerji aktarımı hiçbir zaman %100 olarak gerçekleşmez. Çekirge, bu 

enerjinin bir kısmını sindirim, solunum ve boşaltım gibi yaşamsal faaliyetler için 

kullanılır. Bir kısmı da yaşanan ısı kaybı ile çevreye verilir. Bu enerjinin sadece %10'luk 

kısmı dokulara kazandırılır ve besin zincirinin ikincil tüketicisi olan kurbağaya yine %10'luk 

bir miktarı geçer. Buna %10 yasası denir. Dolayısıyla besin zincirinin her basamağında aslında 

enerjinin küçük sayılacak bir miktarı aktarılır. 

 

CANLILAR VE ENERJİ

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

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

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

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

Besin zincirlerindeki enerji akışı sizce 

neden piramit şekli ile gösterilir?

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

Üreticilerden tüketicilere doğru aktarılan enerji miktarı şematik olarak gösterildiğinde bir 

enerji piramidi ortaya çıkar. Ayrıştırıcılar her bir basamakla ilişkilidirler çünkü besin zincirinin 

her basamağında görev yaparlar. Ayrıştırıcı canlılar, canlı atıkları ile toprağa düşen ölen 

canlıların dokularını parçalar. Böylelikle bir yandan kendi enerji ve besin ihtiyacını 

sağlarken, bir yandan da bitkiler için gerekli birçok maddeyi toprağa katarak üretici 

canlıların yaşamının devamlılığını ve  tüm dünyadaki hayatın devamlılığını sağlarlar.
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Birincil Tüketiciler

OTÇUL

ETÇİL

İkincil Tüketiciler

Üçüncül

HEPÇİL

Tüketiciler
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Ü R E T İ C İ L E R

1. Tüketici

(Otçul)

2. Tüketici

(Etçil)

(Hepçil)

3. Tüketici

1000 joule

100 joule

10 joule

1 joule

Güneş

aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe
Enerji piramidinde

Ÿ Biyokütle azalır.

Ÿ Birey sayısı azalır.

Ÿ Aktarılan enerji azalır.

Ÿ Enerji kaybı artar.

Ÿ Vücut büyüklüğü artar.

Ÿ Zehirli madde birikimi artar.
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ÜNİTE 1 CANLILAR VE ENERJİ

MADDE DÖNGÜLERİ

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

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

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

Aşağıda verilen soruları arkadaşlarınızla tartışarak cevaplayınız.

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

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

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

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

2. Oksijenli solunum sırasında oksijen tüketildiğine göre atmosferdeki oksijen neden bitmiyor?

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

1. Madde döngüsü denildiğinde aklınıza ne geliyor?

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

3. Sizce canlıların kullanabileceği suyun azalması canlı yaşamını nasıl etkiler?

Vücudumuzu oluşturan kimyasalların daha önceden de Dünya üzerinde olduğunu hiç 

düşündünüz mü? Canlılar doğar, büyür, gelişir, ölürler. Ölen canlılar doğa tarafından çürütülür 

ve tekrardan bu döngüye katılması sağlanır. Hayatın bir parçası olan ölüm ve ardından 

gerçekleşen çürüme sonucunda canlılardaki maddeler döngü sonucu tekrardan başka canlılar 

tarafından kullanılır. Aslında vücudumuzu oluşturan karbon atomlarından bazıları, yıllar önce 

başka bir canlının bir parçası veya soluduğumuz oksijen başka bir canlının vücudunda da 

bulunmuş olabilir. Bunun nedeni döngülerdir. Canlıların yaşamı için gerekli olan maddelerin 

canlı ve cansız çevreler arasındaki dolaşımına madde döngüleri denir. 

Su Döngüsü

Su döngüsü en sade tanımıyla suyun atmosferle yeryüzü arasındaki hareketidir. Canlıların 

yaşamsal faaliyetleri sonucu terleme ve solunum olaylarıyla, doğada ise buharlaşma yoluyla su 

atmosfere karışır. Atmosferden ise yağış ile yeryüzüne inen suyun bir kısmı yeryüzünde 

bulunan göl, deniz ve okyanus gibi yapılara katılırken bir kısmı ise yer altı sularına karışır. Dünya 

üzerindeki bu su dolaşımına su döngüsü denir.

Oksijen Döngüsü

Canlıların bir kısmının besinlerdeki enerjiyi oksijenli solunum ile açığa çıkardığını öğrenmiştik. 

Oksijenli solunum sırasında canlılar oksijen kullanıp karbondioksit üretirler. Bu havadaki oksijen 

miktarını azaltan ve karbondioksit miktarını artıran bir olaydır. Fakat, üretici canlıların 

fotosentezle besin üretmesiyle oksijenin tükenmesi önlenir. Fotosentetik canlılar havadaki 

karbondioksiti kullanarak besin ve oksijen gazı üretirler. Üretilen bu oksijen atmosfere verilir. Bu 

sayede meydana gelen doğada oksijen gazının dolaşımına oksijen döngüsü denir. 
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Azot Döngüsü

Azot, atmosferde en fazla miktarda bulunan gazdır. Canlıların en önemli temel bileşenlerinden 

biri olan proteinlerin yapısında bulunan azot; çoğu vitamin, hormon ve DNA'nın yapısında da 

bulunur. Havada çok fazla azot bulunmasına rağmen bazı bakteriler hariç canlılar azot gazını 

havadan alıp kullanamaz. Atmosferdeki azot, şimşek ve yıldırım gibi olaylarla toprağın yapısına 

katılır. Topraktaki azotlu bileşikler önce bitkilerin yapısına sonra da besin zinciri ile diğer 

canlıların da yapısına geçer.

Havadaki azotun topraktan bitkilerin yapısına geçmesi baklagillerin köklerinde yaşayan azot 

tutucu bakteriler sayesinde olur. Çünkü baklagiller protein yönünden zengin besinlerdir ve 

yüksek miktarda proteinin üretmek için azota ihtiyaç duyarlar. Besin zinciri yoluyla baklagillerin 

yapısındaki azot, tüketici canlıların yapısına geçer. Canlıların ölmesi ve ardından cürümesi 

sonucu vücutlarındaki azotlu bileşikler yeniden toprağa geçmiş olur. Ayrıştırıcılar canlı atıklarını 

ayrıştırarak yapılarındaki azotlu bileşiklerin açığa çıkmasını ve tekrardan atmosfere verilmesini 

sağlar. İşte bu dolaşıma azot döngüsü denir.

Karbon Döngüsü

Canlıları oluşturan protein, yağ, karbonhidrat, DNA gibi temel bileşenlerin yapısında karbon 

bulunur. Doğada dolaşıma katılan en önemli karbon bileşiği karbondioksittir. Bitkiler fotosentez 

sırasında havadan aldıkları karbondioksit içerisindeki karbon atomlarını besinlerin yapısına 

katar. Daha sonra besin zincirleri ile bu karbon atomları diğer canlıların yapısına geçer.  

Canlıların ölmesi ile ayrıştırıcı canlılar, ölen canlıların vücudundaki karbonların bir kısmını 

karbondioksite çevirip yeniden havaya verilmesini sağlar. Ölen canlılar toprak koşullarına bağlı 

olarak bazen tamamen ayrıştırılamaz. Bu canlı atıkları zamanla toprağın altında sıkışıp fosil 

yakıtlarını oluştururlar. Atmosferdeki karbondioksidin artmasının diğer bir nedeni de işte 

bu fosil yakıtların kullanılmasıdır. Fosil yakıtların yakılması sonucu karbondioksit ve diğer 

atık gazlar oluşur. Karbonun atmosfer, canlılar, toprak arasındaki bu dolaşımıa karbon 

döngüsü denir.

KEŞFET VE PAYLAŞ

Suyu bilinçli kullanmak için neler yapılabilir?

Yukarıdaki soruların yanıtlarına ulaşmak için bir araştırma yapınız. Araştırmanızdan elde 

ettiğiniz verileri kullanarak bir broşür hazırlayınız ve sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Fosil yakıtları nelerdir? 

Fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan karbondioksit ve diğer atık gazların atmosferde 

aşırı miktarda olması nelere neden olur? BİLİYOR MUYDUN???
Havadaki en fazla gaz olan Azot'un atmosferdeki bulunma oranı %78'dir. Doğrudan uygulama 

alanı olmamakla birlikte azot, sanayide büyük önem taşır. Özellikle gübre sanayisinde ve boya 

yapımında azot kullanılır. Sanayide kullanılan azot, havanın sıvılaştırılması ardından da 

damıtılması yoluyla elde edilir.

ÜNİTE 1
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Yandaki resimde normalde yosuna tutunan 

bir denizatı, yosun olarak algıladığı  

kullanıldıktan sonra denize atılmış 

plastikten yapılmış bir kulak temizleme 

çubuğuna tutunmuş olarak görülüyor. 

Yandaki fotoğraf ile ilgili düşüncelerinizi 

aşağıda verilen uygun yere yazınız. 

Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

ATIKLAR

Kullanıldıktan sonra işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi dolmuş ve yaşadığımız ortamdan 

uzaklaştırılması gereken maddelere genel olarak atık denmektedir. Başka bir ifadeyle 

kullanılmış, istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddeye atık denir. Günlük 

yaşamımızda ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra bol miktarda atık üretiriz. Ekosistem, çevreye 

atılan bu atıkları kendi kendine belirli ölçüde ortadan kaldırabilme özelliğine sahiptir. Ancak 

sanayi devrimi ile atıklar çoğalmış ve doğal yolla ortadan kaldırılamayacak hale gelmiştir. 

Sanayileşme gündelik hayatımıza giren plastik, sentetik ve cam gibi atıkların doğa tarafından 

ayrıştırılması çok zor ve çok uzun zaman alan bir süreçtir. 

BİLİYOR MUYDUN???
Yediğiniz ve çöpe attığınız bir portakal kabuğu doğada yaklaşık olarak 6 ayda ayrışır. Bu süre 

piller için 100 yıl, plastik şişeler için 1000 yıldır.

Atıkları Sınıflandıralım

Atıklar; katı, sıvı ve gaz 

atıklar olmak üzere üç 

gruba ayrılabilir.

Katı atıklar Sıvı atıklar Gaz atıklar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KEŞFET VE PAYLAŞ

Plastik kullanımının zararlarını ve aşırı plastik kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek etkileri 

araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı ve plastik kullanımını azaltma ile ilgili önerileriniz ile ilgili bir 

broşür hazırlayınız. Hazırladığınız broşürü fotokopi çoğaltarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

BİLİYOR MUYDUN???

Dünyada her yıl 500 milyar ile 1 trilyon arasında 

plastik poşet çanta kullanıldığı tahmin ediliyor. 

Bazı ülkelerde hükümetler plastik poşet 

kullanımını azaltmak amacıyla çeşitli yasaklar 

koyuyor ya da vergilere başvuruyor. Kanser 

vakalarının artması, orman yangınları gibi 

sonuçların yanında denizlere atılan naylon 

poşetler yunus, fok, balina, deniz kaplumbağaları 

gibi hayvanlar tarafından yiyecek sanılıp yeniliyor. 

Bu da onların sindirim sistemlerinde bozulmalara 

yol açarak ölmelerine neden olur. 

ÜNİTE 1
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GERİ DÖNÜŞÜM

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

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

Bu şekli günlük hayatınızda nerelerde görüyorsunuz? 

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

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

Yandaki şekil size neyi çağrıştırıyor? 

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

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

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

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

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

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

KEŞFET VE PAYLAŞ

Cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, 

akümülatörler, beton, elektronik cihazlar ve organik 

atıklar geri dönüşebilen maddelerdir. Sen de bu 

maddelerden faydalanarak geri dönüştürerek 

kullanılabilir bir ürün elde et. Ürününü arkadaşlarınla 

paylaş.

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin dönüşüm yöntemleri ile 

hammaddelerinin tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasına geri dönüşüm denir.

Geri dönüşüm sayesinde ilk olarak atık miktarı azaltılmış olur ve bu 

da çevre kirliliğini azaltır. Doğal kaynaklar daha az kullanıldığı için 

korunmuş olur. Enerji tasarrufu yapılır ve ülke ekonomisine katkı 

sağlanır. Uzun vadede ise çevrenin ve tüm canlıların korunması 

için çok önemlidir. 

DEĞERLENDİRME SORULARI

3.   Fotosentez ve hücresel solunum ilişkisini göz önünde

 

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

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

      bulundurarak yanda verilen şekilde A ve B yerine

 B:.....................................................

4.   Atmosferdeki karbon miktarını artıran sebeplerin 2 tanesini yazınız. 

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

 

 A:......................................................

      gelmesi gereken molekülleri yazınız. 

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

1. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

     a) Hücresel solunumun amacı nedir?

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

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

2. Aşağıdaki verilen özellikleri fotosentez ve hücresel solunum olaylarıyla ilişkilendirerek 

tabloyu doldurunuz.

     

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

    b) Oksijenli solunumun kimyasal denklemi nedir?

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

FOTOSENTEZ HÜCRESEL SOLUNUMÖzellikler

Gerçekleştiği yer

Kullanılanlar

Üretilenler

Işık ihtiyacı

Gerçekleşme zamanı
(Gece/Gündüz)

ÜNİTE 1



2524

CANLILAR VE ENERJİ

GERİ DÖNÜŞÜM

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

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

Bu şekli günlük hayatınızda nerelerde görüyorsunuz? 

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

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

Yandaki şekil size neyi çağrıştırıyor? 

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

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

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

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

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

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

KEŞFET VE PAYLAŞ

Cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, 

akümülatörler, beton, elektronik cihazlar ve organik 

atıklar geri dönüşebilen maddelerdir. Sen de bu 

maddelerden faydalanarak geri dönüştürerek 

kullanılabilir bir ürün elde et. Ürününü arkadaşlarınla 

paylaş.

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin dönüşüm yöntemleri ile 

hammaddelerinin tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasına geri dönüşüm denir.

Geri dönüşüm sayesinde ilk olarak atık miktarı azaltılmış olur ve bu 

da çevre kirliliğini azaltır. Doğal kaynaklar daha az kullanıldığı için 

korunmuş olur. Enerji tasarrufu yapılır ve ülke ekonomisine katkı 

sağlanır. Uzun vadede ise çevrenin ve tüm canlıların korunması 

için çok önemlidir. 

DEĞERLENDİRME SORULARI

3.   Fotosentez ve hücresel solunum ilişkisini göz önünde

 

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

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

      bulundurarak yanda verilen şekilde A ve B yerine

 B:.....................................................

4.   Atmosferdeki karbon miktarını artıran sebeplerin 2 tanesini yazınız. 

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

 

 A:......................................................

      gelmesi gereken molekülleri yazınız. 

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

1. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

     a) Hücresel solunumun amacı nedir?

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

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

2. Aşağıdaki verilen özellikleri fotosentez ve hücresel solunum olaylarıyla ilişkilendirerek 

tabloyu doldurunuz.

     

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

    b) Oksijenli solunumun kimyasal denklemi nedir?

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

FOTOSENTEZ HÜCRESEL SOLUNUMÖzellikler

Gerçekleştiği yer

Kullanılanlar

Üretilenler

Işık ihtiyacı

Gerçekleşme zamanı
(Gece/Gündüz)

ÜNİTE 1



2726

CANLILAR VE ENERJİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

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

7.  Aşağıdaki tabloda verilen maddeleri geri dönüştürülebilir olanlarını ( √ ) işareti ile belirleyiniz. 

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

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

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

    e. Besin piramidinde her basamakta %90 enerji kaybı yaşanmaktadır. Bunun nedenlerini 

kısaca belirtiniz. 

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

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

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

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

6.  Azot tutucu bakterilerin ekosistemdeki önemini kısaca belirtiniz.

      

      b. Üretici canlının adını yazınız.

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

     göre cevaplayınız.  

      c. Tüketici canlıların  adını yazınız.

5.  Aşağıdaki soruları yanda verilen besin piramidine 

        dönüştürünüz.

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

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

      d. Enerji akışının yönünü besin piramidinin yanına ok çizerek gösteriniz.

     a. Verilen besin piramidini besin zincirine 

      

Besin zinciri: Canlıların beslenme ilişkilerini gösteren kavramdır.

Solunum: Canlıların enerji elde etmek için besinleri oksijen ile parçalayıp 

karbondioksit ve su üretmesidir.

Üretici: Kendi besinini üretebilen canlılara verilen addır.

Madde döngüsü: Su, karbon ve azot gibi maddelerin ekosistem 

içerisindeki dolaşımına denir.

Tüketici: Kendi besinini üretemeyen ve dışardan hazır olarak alan 

canlılara verilen addır.

Fotosentez: Işık enerjisi yardımı ile canlıların karbon dioksit ve suyu 

kullanarak besin ve oksijen üretmesidir.

Geri Dönüşüm: Geri dönüştürülebilir atıkların çeşitli tekniklerle tekrardan 

ham madde olarak kullanılabilir hale getirilmesidir. 

Atık: Kullanılmış, istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü 

maddeye denir.

Besin ağı: Bir ekosistemdeki besin zincirlerinin bir araya gelmesi ile 

oluşan beslenme ilişkisine verilen addır.

SÖZLÜK

MADDELER GERİ DÖNÜŞEBİLİR

Plastik

Ampül

Kağıt

Plastik

Ayna

ÜNİTE 1
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CANLILAR VE ENERJİ

DEĞERLENDİRME SORULARI

         ...........................................................................................................................................
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İnsanlar ilkçağlardan 

itibaren işlerini kas kuvveti 

sayesinde görmüşler, 

kuvvetlerinin yetmediği 

zaman bunu nasıl 

yapacaklarını düşünmüşler, 

bilimsel düşünce sayesinde 

bu zorlukları da yenmeyi 

başarmışlardır. Kas 

kuvvetiyle yapamadığı işi 

kolaylaştırarak yapan bir 

takım basit düzenekleri 

bulmuşlardır. Basit 

makinalar adını alan bu 

düzenekler sayesinde 

bugünkü makinalar ortaya 

çıkmış ve insanlar daha 

teknolojik bir yaşam biçimi 

elde etmiştir.

Siz de burada 

öğreneceklerinizle yeni 

fikirler geliştirebilir, yeni 

basit makineler 

tasarlayabilirsiniz. 

KEŞFEDİN!

BASİT 

MAKİNELER

Ünite 2:
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ÜNİTE 2

 

ÜNİTE KAVRAMLARI

BASİT MAKİNELER

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

ÜNİTE KAVRAMLARI

1.Günümüzde tarihi eser olarak değerlendirilen binaların yapıldığı çok eski dönemlerde dozer, 

vinç gibi iş makineleri olmadığını biliyoruz. O halde bu binaların yapımında kullanılan büyük ve 

ağır taşlar, nasıl hareket ettirilip, yüksek yerlere çıkartılıyordu. 

2.İşlerimizde bize kolaylık sağlayan makas, pense, tornavida gibi aletleri kullandığınız olmuştur. 

Bu aletler gibi günlük işlerimizde bize kolaylık sağlayan araçlardan örnekler veriniz.

Enerji

Kaldıraç

İş yapabilme 
yeteneğitir.

İŞ

Güç

Birim zamanda 
yapılan iştir.

Basit 
Makineler

Kuvvetten 

kazanç  
sağlayarak iş 

kolaylığı yaratır.

Makaralar Çarklar Eğik düzlem Vida
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ÜNİTE 2
Günümü bahçede bulunan ağır bir taşı, bahçe dışına çıkarmak 

için harcadım. Taşı iterek onu dışarıya taşıdım. Sonunda 

başardım, bahçemizi daha kullanılabilir bir hale getirdim ama ben 

de yorucu bir iş yapmış oldum.

Keşke ağır taş, bahçe sınırına yakın olsaydı. Daha az bir mesafe 

iteceğimden daha kolay bahçe sınırının dışına çıkarabilirdim. 

Ancak taş, bahçe sınırından çok uzaktaydı, dışarıya çıkarmak için 

çok uğraşmam gerekti.

İŞ 

Daha güçlü olsaydım, bahçedeki taşı dışarıya çıkarmak işini daha çabuk yapabilirdim. 

Böylelikle bütün bir günümü iş yaparak geçirmek zorunda kalmazdım.

GÜÇ

BASİT MAKİNELER

Yukarıda anlatılan örnek olayda olduğu gibi bilimsel anlamda iş, kuvvet ve bu kuvvet 

doğrultusunda cismin yer değiştirme miktarı ile ilişkilidir. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak 

bilim insanları; uygulanan kuvvet ile bu kuvvet doğrultusunda cismin yer değiştirme 

miktarının çarpımına iş olarak tanımlıyorlar. 

Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme hem bir kuvvet uygulanması hem de kuvvetin 

uygulandığı doğrultuda cismi hareket ettirmesi sağlanmalıdır. Başka bir ifadeyle cismin 

yer değiştirmenin sebebi uygulanan kuvvet olmalıdır. Kuvvet uyguladığımız cisim bizim 

kuvvetimizin doğrultusunda hareket etmezse iş yapmış sayılmayız.

Örneğin elinde top tutan bir çocuk veya elinde çantayla 

yürüyen birisi taşıdıkları bu yükler için fiziksel anlamda iş 

yapmış sayılmazlar çünkü bu yüklere karşı uyguladıkları 

kuvvet yerçekimine karşı dikey doğrultuda yukarı doğru iken 

hareket yönleri ise yatay doğrultudadır. Benzer şekilde kapalı 

bir kapıyı iten birisi de iş yapmış sayılmaz çünkü kuvvet 

uyguladığınız halde kapıda herhangi bir yer değiştirme olmaz.

 

BİLİYOR MUYDUN???
Bilim insanları, "iş" ile ilgili matematiksel formüllerde fiziksel anlamdaki işin İngilizce karşılığı 
olan "work" kelimesinin ilk harfi "W" sembolüyle gösterirler.

Yukarıdaki ifadeden de anlayacağınız gibi güç, iş 

yapma süresi ile ilişkilidir. Herhangi bir işi ne kadar 

sürede yaptığımızı anlatmak için güç kavramını 

kullanırız. Bilim insanları, herhangi bir işin yapılma 

hızını "güç" olarak tanımlamaktadır. Başka bir 

ifadeyle söyleyecek olursak birim zamanda 

yapılan işe, "güç" denir.

Etkinlik

yük

b) Vincin gücünü hesaplayınız.

Yandaki vinç 400 Newton'luk bir kuvvetle yerden 8 metre 

yüksekliğe 10 saniyede çıkartıyor. Buna göre;

a) Vincin yaptığı işi hesaplayınız.

 

BİLİYOR MUYDUN???
Eskiden güç birimi olarak; otomobil ve makinelerin güçlerinin insanlar tarafından 

kolayca anlaşılabilmesi için beygir gücü tanımı yaygın olarak kullanılmaktaydı. 

Günümüzde ise yaygın olarak kullanılan güç birimi adını, buhar makinesinin yaratıcı 

olan James Watt'tan almaktadır.
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ÜNİTE 2

Hiç kuşku yok ki Girne Kalesi ya da Salamis Antik Kenti'nin inşaatında insanlar işlerini 

kolaylaştıran bir takım aletler kullanmışlardır. Günümüzde de farkında olmasak da birçok basit 

makine kullanıyoruz. Kapı anahtarı, makas, tornavida, el arabası ve benzeri birçok alet aslında 

birer basit makinedir.

Herhangi bir işi yaparken, kuvvetin büyüklüğünü, türünü ya da doğrultusunu değiştiren 

araçlara "Basit Makine" denir. Basit makineler, kuvvet veya yoldan kazanç sağlamak için 

kullanırız böylelikle aynı işi daha az kuvvetle veya daha kısa sürede yapabiliriz. Fakat 

hepsinden aynı miktarda kazanç sağlanmaz. Kuvveten kazanç varsa, yoldan aynı oranda 

kayıp vardır. Basit makineler de iş veya enerjiden kazanç sağlanamaz. Sadece iş 

kolaylığı sağlar.  

Eğik Düzlem

Girne Kalesi ve Salamis Antik Kenti gibi Mısır 

Piramitleri de en önemli tarihi eserlerdendir. Bu 

piramitlerin en büyüğü olan Keops adındaki 

piramit yaklaşık 146 metre yüksekliğindedir. 

Bilim insanlarının araştırmalarına göre o 

dönemde 146 metrelik yüksekliğe büyük 

kayaları çıkarmak için eğik düzlem ya da 

rampa denilen düzenekler kullanıldığını ortaya 

koymaktadır. 

 

BİLİYOR MUYDUN???
1891 yılında Amerikalı Whitcomb Judson tarafından icat edilen fermuar üç eğik düzlemden 
yaralanılarak çalışan basit makinedir.

BASİT MAKİNELER

Girne Kalesi, Salamis Antik Kenti ve daha bir çok tarihi yerler, eski dönemlerden günümüze 

kadar ulaşmış mimari eserlerdir. Peki ama dozer, vinç gibi günümüz iş makinelerinin henüz icat 

edilmedi eski dönemlerde bu mimari eser nasıl meydana getirildi? Bu konudaki düşüncelerinizi 

aşağıdaki verilen yere yazınız. 

BASİT MAKİNELER

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

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

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

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

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

 

BİLİYOR MUYDUN???
2. Yüzyılda yaşayan Eski Yunanlı bilim insanı İskenderiyeli Heron, en karmaşık makinelerin bile 
aslında 5 tane basit makineden oluştuğuna inanıyordu.

Yükseklik
100 

metre

Eğitim
 mesafesi

900 metre

Kuvveten
Kazanç = =

900

100
9

Bütün basit makinelerde olduğu gibi eğik 

düzlem kullanılırken de yapılan iş 

miktarında bir değişiklik olmaz. Mesafe ne 

kadar artarsa, eğimle beraber uygulanan 

kuvvette o kadar azalmış olur.

Balta, iki eğik düzlemin bir araya 

geldiği basit makinedir. Baltanın 

keskin ucu ağaca girer ve giderek 

genişleyen yapısıyla çok daha 

fazla kuvvet uygulanmasını sağlar 

ve ağıcın ikiye ayrılmaya zorlar.

Gemilerin ön kısımları eğik düzlem gibi çalışır. 

Gemi, bu sayede suyu yararak kolaylıkla ilerler.
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ÜNİTE 2
Vida

BASİT MAKİNELER

Çok geniş bir kullanım alanına sahip olan vida, iki ya da daha fazla parçayı 

birbirine tutturmak için kullanılır. Görünüş olarak benzemese de vidalar eğik 

düzlem gibi çalışır. Bir silindir çubuğun etrafına sarılmış eğik düzlemden 

oluşur. 

vida adımı (a)

Vidayı tam bir tur çevirdiğimizde, vida bir diş aralığı kadar ilerler, vidanın tam bir tur 

döndürüldüğünde vidanın aldığı yola vida adımı denir ve "a" ile gösterilir. Bu nedenle herhangi 

bir vidanın ilerleme miktarı tur sayısı ile vida adımının çarpımı kadardır. Bunu şöyle formüle 

edebiliriz:

Vidanın ilerleme miktarı = Tur sayısı x vida adımı (a)

Vidanın eğik düzlem prensibi ile çalıştığını biliyoruz. Yani etrafındaki vida 

adımları yolu uzattığı için yoldan kayba, kuvvetten kazanca neden olur. 

Bir çivinin bir noktadan içeri girmesi için oldukça büyük bir kuvveti çekiçle uygulamak gerekir. 

Ama vidada çivideki kadar büyük kuvvete ihtiyaç duyulmaz. 

Vida üzerine uygulanan kuvvet, vida adımı 

boyunca içeri girmeyi sağlayan daha büyük 

bir kuvvete dönüşür.

BASİT MAKİNELER

Dişli ve Kayışlı Çarklar

Dişli ve kayışlı çarklar, dairesel kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü değiştiren basit 

makinelerdir. Dairesel olarak hareket eden çarklar, dişlerle ya da kayışlarla birbirlerine bağlanır, 

böylelikle herhangi bir çarkın dönmesi, diğer çarkı da etkiler. Dişli veya kayışlı çarklarda, büyük 

çark tam tur döndüğünde, küçük çark oranına göre birden fazla tur dönmektedir.

Bisikletlerde hem dişli hem de kayışlı çarklar vardır. Sağlamlık açısından kayış yerine zincir 

kullanılmaktadır.

Kayışlı Çark Dişli Çark

 

BİLİYOR MUYDUN???

Toshiba firmasının ürettiği ve içerisinde birçok çark bulunan Dünyanın en küçük motorunun 

genişliği sadece 1 milimetredir.

dönüş y
önü

dönüş yönü

dönüş yönü

dönüş y
önü

Düzgün bağlanmış kayışlı çarklarda; 

çarklardan herhangi birinin dönüş yönü, 

kayış boyunca ilerler ve diğer çarkında aynı 

yönde dönmesini sağlar. Başka bir ifadeyle 

düzgün bağlanmış kayışlı çarklarda, 

çarkların dönüş yönü birbirinin aynıdır.

Dişli çarklarda; çarklardan herhangi birinin 

dönüş yönü, birbirini içine geçmiş dişler 

sayesinde diğer çarkın farklı yönde 

dönmesini sağlar. Başka bir ifadeyle dişli 

çarklarda, çarkların dönüş yönü birbirinin 

tersidir.
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Vida

BASİT MAKİNELER
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Kaldıraç

çeşitli kaldıraçlar kullanıyoruz. Balık tutmak için kullandığımız olta, çekiç, makas,

terazi, el arabası kaldıraçlara birer örnektir.

Kaldıraçlar, düz bir çubuk ve destekten oluşan iki parçalı basit makinelerdir. Kaldıraç, kullanım 

alanına göre desteğin yeri değişebilir. Farkında olmasak da günlük yaşantımızda çok

hareket edebilen sistemlere kaldıraç denir.

Bir destek üzerinde, sabit bir nokta etrafında 

Kaldıraçların çalışması, yük kolu ve destek kolunun birbirine olan oranı ile ilişkilidir. 

Kaldıraçların çalışması şöyle gösterebiliriz:

Kuvvet  x  Kuvvet kolu  =  Yük  x  Yük kolu

Kuvvet kolu: Kuvvetten desteğe kadar olan mesafedir.

Yük kolu: Yükten desteğe kadar olan mesafedir.

Destek her zaman ortada olmaz. Kaldıracın kullanım alanına göre desteğin yeri değişebilir. El 

arabası bir kaldıraçtır ve destek tekerleğinin bulunduğu  noktadır.

Kuvvet

Yük

Destek

Kuvvet kolu

Yük kolu

Kuvvet

Yük

Destek

KEŞFET VE PAYLAŞ

Yanda kaldıraç prensibine göre çalışan bazı çizimler 

verilmiştir. Bu çizimleri poster olabilecek bir kâğıda 

veya kartona çizerek her biri üzerinde kuvvet, yük, 

destek noktalarını ve kuvvet kolu ile destek kolu 

mesafeleri gösteren bir poster hazırlayınız. Posterinizi 

sınıf panosuna asarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Makaralar

Makaralar; sabit makaralar, hareketli 

makaralar ve palangalar olmak üzere üç temel 

grubu ayrılırlar.

Makaraları kullanarak kuvvetin yönünü ve 

büyüklüğünü kuracağımız düzeneklere göre 

isteğimize göre değiştirebiliriz. Yük kaldırma 

işlemi yapan, asansör, vinç gibi araçlar makalar 

sayesinde çalışırlar. 

Ÿ Sabit makaralarda 

kuvvetten ve yoldan 

kazanç yoktur.

Ÿ İp ne kadar yukarı 

çekilse, yük de o kadar 

yukarı çıkar.

Merkezinden tavana veya 

herhangi bir zemine asılan 

hareketsiz makaralara, 

sabit makara denir.

Merkezine yük asılan ve 

etrafına sarılan ip uzerinde 

dönerek ilerleyen makaralara, 

hareketli makara denir.

Ÿ Kuvvetten 2 kat kazanç 

vardır. Dolayısıyla yoldan 

da 2 kat kayıp vardır.

Ÿ Yükü 1 metre yukarıya 

çıkarmak için 2 metre ip 

çekilmelidir.

Ÿ Yükün asılı olduğu hareketli makaralardaki ip 

sayısı kadar kuvvet kazanç, o oranda da 

yoldan kayıp vardır.

Sabit makaralar ile hareketli makaraların 

birbirlerine eklenerek oluşturdukları düeneğe 

palanga  denir.

 

BİLİYOR MUYDUN???

Yelkenli gemilerde, yelkenlerin hızlı ve 

kolay bir şekilde  açılması veya açık 

yelkenlerin hızlıca toplanması için 

makaralar kullanılır.
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ÜNİTE 2
DEĞERLENDİRME SORULAR

     a) Yapılan iş ne kadardır?

1. Yanda şekli verilen yük, bir ip bağlayarak 40 Newton'luk 

kuvvetle 60 saniyede 3 metre hareket ettirildi. Buna göre;

     b) Bu işi yaparken ortaya çıkan güç nedir?

2. Yanda verilen kaldıraçta bölmelere ayrılmış bir 
ahşap çubuktan ve bir destekten oluşmaktadır. 
100 kg'lık büyük küre destekten 1 bölme 
uzaklığa, küçük küre ise destekten 20 bölme 
uzaklığa yerleştirildiğinde kaldıraç dengedir. 
Buna göre küçük küre kaç kg'dır.

40 N

3 m

bölme
1 

bölme
20 

?

3. Matkap, herhangi bir zemine delik açmak için kullanılan alettir. Yandaki el 
matkabı, "kol" düzeneği elle çevrilerek, matkabın ucundaki burgulu ucun 
dönmesi ve böylelikle delik açılmak istenen zeminin içinde kolaylıkla ilerlemesi 
sağlanarak çalışır. El matkabının çalışmasında yararlanılan basit makineler 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.

     A) Eğik düzlem - Vida
     B) Eğik düzlem - Dişli çark

     D) Dişli çark - Vida

    

     C) Kaldıraç - Makara

kol

4. Aşağıda basit makinelerle ilgili verilen paragraftaki boşlukları doğru olarak doldurunuz.

Herhangi bir işi yaparken, kuvvetin _____________, ____________ ya da 

_______________ değiştiren araçlara "Basit Makine" denir. Basit makineler, kuvvet 

veya yoldan kazanç sağlamak için kullanırız böylelikle aynı işi daha az kuvvetle veya 

daha kısa sürede yapabiliriz. Fakat basit makineler de ______ veya __________ 

kazanç sağlanmaz. 

41

Basit makine:  İnsanların, işlerini kolaylaştırmak için geliştirildiği 

araçlardır. Basit makineler, kuvvetten kazanç sağlamak, yoldan 

kazanç sağlamak, kuvvetin yönünü değiştirmek, işin yapılma hızını 

değiştirmek ya da bir enerji türünü başka bir enerji türüne 

dönüştürmek amaçlarıyla kullanılırlar.

Güç: Birim zamanda yapılan iş miktarıdır.

İş: Herhangi bir cisme kuvvet uygulayarak, kuvvet doğrultusunda yol 

aldırma eylemine verilen addır.

Kaldıraç: Düz bir çubuk ve destekten oluşan basit makinedir.

Makara: Genellikle yükleri yukarıya kaldırmak için kullanılan basit 

makinedir.

Çark: Dairesel kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü değiştirmeye 

yarayan basit makinedir.

Palanga: Sabit ve hareketli makaraların bir arada kullanılarak 

oluşturulan makaralar sistemine verilen addır.

Vida: Birden fazla cismi birbirine tutturmak kullanılan basit 

makinedir.

SÖZLÜK

BASİT MAKİNELER
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MADDENİN 

YAPISI ve 

ÖZELLİKLERİ

Ünite 3:

Çevremizdeki maddelerin 

içeriğinde neler olduğunu 

öğrenmiştik. Peki ama 

acaba bu maddeleri 

meydana getiren temel 

parçacıkların yani 

elementlerin özellikleri 

nelerdir?

KEŞFEDİN!

Yukarıdaki sorular ve 

maddelerin yapısal 

özellikleriyle ilgili daha 

birçok sorunun yanıtını bu 

ünitede öğreneceğiz. 

Maddeleri meydana 

getiren parçacıkların 

özelliklerini keşfetmek sizi 

hayretler içinde bırakabilir.

Bu elementleri sıralamak 

istesek nasıl bir yöntem 

izlemeliyiz ya da nasıl bir 

gruplama yapabiliriz. 

Bu konuyla ilgili çok daha 

detaylı bilgiyi bilim teknik 

dergilerinde bulabilirsiniz.  
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ÜNİTE 3ÜNİTE 3
ÜNİTE KAVRAMLARI

ELEMENT
 

İyonik 
bağ

 

Ametal
 

Kimyasal Denklem
 

Metal
 

Kovalent 
bağ

 

Molekül

 

Periyodik 
tablo 

Periyot 

Grup 

Formül

 

düzen içindedir 

içerir 

olabilir
 

arasında oluşur

 

arasında oluşur

 

 
korunur 

 

oluşturur

 

BİLEŞİK

 

oluşturur

 

oluşturur

 
gösterilir

 
gösterilir

 

Yarı metal
 

gösterilir
 

Kimyasal tepkime 

 

Alkali Metaller

Toprak alkali metaller

Halojenler

Soygazlar

1. Grup

2. Grup

7. Grup

8. Grup

Atom 

oluşturur

45

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

 

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

1. Demir, tahta, cam, alüminyum, bakır ve plastik maddeleri hangilerinin metal olduğunu nasıl 

anlayabiliriz?

2. Atomların yapılarında elektron, proton ve nötron olduğunu öğrenmiştik. Sizce atomların 

birbirine bağlanmasında bu parçacıklardan hangisi önemli görev üstlenir.

ÜNİTE KAVRAMLARI

ÜNİTE 3ÜNİTE 3



44

ÜNİTE 3ÜNİTE 3
ÜNİTE KAVRAMLARI

ELEMENT
 

İyonik 
bağ

 

Ametal
 

Kimyasal Denklem
 

Metal
 

Kovalent 
bağ

 

Molekül

 

Periyodik 
tablo 

Periyot 

Grup 

Formül

 

düzen içindedir 

içerir 

olabilir
 

arasında oluşur

 

arasında oluşur

 

 
korunur 

 

oluşturur

 

BİLEŞİK

 

oluşturur

 

oluşturur

 
gösterilir

 
gösterilir

 

Yarı metal
 

gösterilir
 

Kimyasal tepkime 

 

Alkali Metaller

Toprak alkali metaller

Halojenler

Soygazlar

1. Grup

2. Grup

7. Grup

8. Grup

Atom 

oluşturur

45

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

 

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

1. Demir, tahta, cam, alüminyum, bakır ve plastik maddeleri hangilerinin metal olduğunu nasıl 

anlayabiliriz?

2. Atomların yapılarında elektron, proton ve nötron olduğunu öğrenmiştik. Sizce atomların 

birbirine bağlanmasında bu parçacıklardan hangisi önemli görev üstlenir.

ÜNİTE KAVRAMLARI

ÜNİTE 3ÜNİTE 3
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ÜNİTE 3ÜNİTE 3

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

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

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

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

Periyodik tablodan seçtiğiniz herhangi bir sembol için özelliklerini ve kullanım alanlarını 

araştırınız. 

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

Yukarıda verilen tabloyu inceleyerek verilen sembollerin neyi ifade ettiğini ve hangi sıra ile 

sıralandıklarını araştırınız.

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

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

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

Günümüzde kabul gören periyodik tablonun hazırlanmasına kadar yapılan çalışmaları içeren bir 

poster hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

KEŞFET VE PAYLAŞ
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Ÿ Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterdiklerinden dolayı aynı grup 

içerisinde yer almaktadırlar. Periyodik tabloda 8 tane A, 10 tane B olmak üzere toplam 18 

tane grup vardır. Bazı grupların özel adları şöyledir:

Yaptığınız araştırmalar sonucunda, günümüzde kullanılan modern periyodik tablonun Rus 

kimyager Dimitri Mendeleyev'e mal edildiğini öğrenmişsinizdir. 1869 yılında Mendeleyev, 

modern periyodik tabloyu, daha önce yapılan çalışmalarda artan atom ağırlıklarına göre 

sıraladıklarında belirli özelliklerin tekrarlanıyor olmasından yola çıkarak artan atom 

numaralarına göre oluşturmuştur.

Ÿ Yatay sıralarda atom numaraları arttıkça elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 

değişmektedir.

Yanda verilen periyodik tabloyu inceleyerek sembollerin herbirinin farklı elementi ifade ettiğini 

ve bu elementlerin de verilen tabloda belirli bir düzende dizildikleri sonucuna  varmışsınızdır. 

Element ve element atomları ile ilgili bilgiler içeren bu özel tabloya Perİyodİk Tablo denir. 

Periyodik sistemde elementin adı, sembolü ve element atomunun proton sayısı gibi özellikleri 

yer alır. Verilen periyodik tablodan da görüldüğü gibi günümüzde kullanılan periyodik tablodaki 

elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Periyodik cetveli oluşturan yatay 

sıralara periyot; dikey sütunlara da grup adı verildiğini öğrenmiştik. Buna göre;

Bazı grupların özel adlara sahip olduğunu öğrenmiştik. Hiç düşündünüz mü bu grupların özel 

isimlendirmeleri hangi özelliklerine göre belirlenmektedir? Bu konuyla ilgili araştırmalar yapıp 

bulduğunuz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

KEŞFET VE PAYLAŞ

ÜNİTE 3ÜNİTE 3
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KEŞFET VE PAYLAŞ

ÜNİTE 3ÜNİTE 3
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ÜNİTE 3
Elementlerin Sınıflandırılması

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

Aşağıda bazı elementlere ait fotoğraflar verilmiştir.  Bu fotoğraflara bakarak ilk bakışta 

gördüğünüz ortak özellikleri ne olabilir? Düşüncelerinizi öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla 

tartışınız.

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

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

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

Bakır Altın

Platin Titanyum

Aşağıdaki soruların yanıtlayınız. Yanıtlarınızı verilen yerlere yazınız.

Bir masanın metal ya da ahşap olduğunu nasıl anlarsınız?

Bakır, demir yada gümüşten yapılmış kaşığı eğerek şeklini değiştirebilirsiniz. Ancak cam ya da 

tahtadan oluşan çubuklara aynı işlemi yapamayız. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

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

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

Metal, ametal ve soy gaz denilince ne anlıyorsunuz? 

....................................................................................................................................................
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 A) Metal, ametal ve yarı metal olma özelliğine göre

 B) Katı, sıvı, gaz olma özelliğine göre

Elementleri genel özelliklerini ve periyodik tabloyu oluşturan kısımları biliyoruz. Peki, sizce 

elementler, periyodik tabloda aşağıda verilenlerden hangisine göre sınıflandırılmıştır.

 C) Halojen ve asalgaz (soy gaz) olma özelliğine göre

 D) Grup ve periyotlara göre

Kimyasal yöntemlerle kendisini oluşturan taneciklere ayrılamayan saf maddelere element 

denildiğini  öğrenmiştik. Bilim insanları elementleri sınıflandırırken fiziksel özelliklerini de 

dikkate almışlardır. Benzer özelliklere sahip olan elementler periyodik sistemde birbirlerine 

yakın yerlerde bulunmaktadır. Elementler, fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler. Bilim 

insanları elementler arasındaki ilişkileri bulmak için çeşitli çalışmalar yapmışlar ve yaptıkları bu 

çalışmalar sonucunda elementleri özelliklerine göre aşağıda görüldüğü gibi sınıflandırmıştırlar.

Sizin de gözlemlediğiniz gibi periyodik tablonun sol kısmını kaplayan ve dörtte üçünü 

oluşturan metallerdir. Geri kalan kısmı ise yarı metal, ametal ve soygazlar oluşturmaktadır.

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

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

Tabloyu inceleyerek metal, ametal, yarı metal ve soy gazlarla ilgili olarak periyodik tabloda 

kapladıkları alanlarla ilgili ne tür sonuçlara varabilirsiniz?

ÜNİTE 3ÜNİTE 3
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ÜNİTE 3ÜNİTE 3
Metaller

Ÿ  Isı ve elektriği iyi iletirler.

Aşağıda metallerin başlıca özellikleri verilmektedir. Siz de bu özellikleri inceleyerek, boş 

bırakılan yere metallere çevrenizden örnekler veriniz

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

Ÿ  Tel ve levha haline getirilebilirler.

Ÿ Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar; alaşım adı verilen homojen karışımı 

oluştururlar.

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

Ÿ Civa hariç oda koşullarında katı halde bulunurlar.

Ÿ Yüzeyleri parlaktır.

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

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

Ÿ Ametallerle bileşik oluştururlar ve oluşturdukları bileşiklerinde yalnız pozitif (+) 

değerlik alırlar.

Ÿ Na, Mg, K, Fe, Al şeklinde atomik yapıdadırlar.

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

Ÿ 1A Grubu (Hidrojen hariç), 2A Grubu, 3A Grubu (Bor hariç) ve 4A Grubundaki 

Kalay (Sn) ve Kurşun (Pb) metaldir. Ayrıca B Grubu Elementleri (Geçiş Metalleri) 

de metaldir.

...................................................................................................................................................
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Ametaller

Ÿ Isı ve elektrik akımını iletmezler (Grafit hariç).

Ÿ Hidrojen hariç periyodik cetvelin sağ tarafında bulunurlar.

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

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

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

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

Ÿ 4A'daki Karbon atomu (C), 5A, 6A, 7A Grubu elementleri ametaldir  (Bu 

gruplarda var olan bazı yarı metal elementler aşağıda belirtilmiştir).

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

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

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

Ÿ Bileşiklerinde hem pozitif (+) hem de negatif (-) değerlik alırlar (Flor hariç).

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

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

Ÿ Yüzeyleri mattır.

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

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

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

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

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

Ÿ Hem metallerle hem de kendi aralarında bileşik oluştururlar. 

Ÿ Genellikle N2, O2, F2 gibi moleküler halde doğada bulunurlar.

Aşağıda ametallerin başlıca özellikleri verilmektedir. Siz de bu özellikleri inceleyerek ametallere 

çevrenizden örnekler vermeye çalışınız.

Ÿ Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar.

Ÿ Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar.

ÜNİTE 3ÜNİTE 3
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ÜNİTE 3ÜNİTE 3
Yarı Metaller

Periyodik cetvelde metal ve ametalleri ayıran merdivenin her iki tarafında bulunurlar. 3A 

Grubundan başlayıp 8A Grubuna doğru çapraz giden kısım yarı-metaldir.

Ÿ Bor (B) – 3A grubu yarı metali,

Ÿ Silisyum (Si), Germanyum (Ge) – 4A grubu yarı metali,

Ÿ Arsenik (As), Antimon (Sb) – 5A grubu yarı metali, 

Ÿ Tellür (Te), Polonyum (Po) – 6A grubu yarı metalleridir.

Ÿ Hem metallerin hem de ametallerin bazı özelliklerini gösterirler.

Ÿ Yüzeyleri parlak ya da mat olabilir.

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

Ÿ Kırılgan değildirler; tel ve levha haline getirilebilirler.

Ÿ Bazı fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ise 

ametallere benzerler.

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

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

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

Ÿ Elektrik ve ısıyı metallerden az, ametallerden daha iyi iletirler.

Yukarıda verilen bu özellikleri dikkate alarak, günlük yaşamda yarı metallere neleri örnek olarak 

verebilirsiniz.

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

...................................................................................................................................................
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Aşağıda günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız bazı metal, ametal ve yarı metallerin 

kullanım alanları verilmektedir. 

BİLİYOR MUYDUN???
Gümüş (Ag) bütün metallerin içinde elektriği en iyi ileten 

elementtir.Fosfor, kibritlerdeki sürtme yüzeylerinin yapımında kullanılır.  

Oda koşullarında sıvı olan tek metal (Hg) civadır. Termometrelerde 

ısının etkisiyle civa genleşir. Civanın buharını solumak, sinir 

sistemlerine zarar verir.

ÜNİTE 3ÜNİTE 3
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ÜNİTE 3ÜNİTE 3
Soygazlar

Küçüklüğümüzden beri uçan balonlarla karşılaşmışızdır. Bu balonların 

havada yükselmesini sağlayan şey nedir? Elimizden kaçırdığımız anda 

uçup gidiyor ve onu göremeyeceğimiz kadar havada yükseliyor. Sizce 

bunun nedeni nedir? 

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

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

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

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

Evlerimizde, okulumuzda ve iş yerlerinde kullanılan ampullerin ve 

floresan lambaların içinde  ne olabileceğini hiç  düşündünüz mü? 

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

.......................................................................................................
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Nasıl oluyor da kimi lambalar renkli renkli ışıklar 

verebiliyor?

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

..................................................................................
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Yukarıda verilen tüm örnekler soy gazları içermektedir. Bilim insanları periyodik 

tablonun en sağ sütununda yer alan 8A Grubu elementerini soygazlar olarak 

adlandırırlar. Soygazlara asal gazlar da denir.

Soygazların özellikleri, kullanım alanlar, elektron dizilimleri hakkında detaylı bir araştırma 

yapınız. Araştırmanız sonucunda elde ettiğiniz verilerden oluşan bir broşür hazırlayınız ve sınıf 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

KEŞFET VE PAYLAŞ

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

He
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SOYGAZLAR

Periyodik tablonun en sağ sütununda yer alan 8A Grubu elementleri olarak soygazlar;

Ÿ En son yörüngeleri her zaman tam dolu olduğu için en kararlı elementlerdir. Bu nedenle 

de tepkimeye girme eğilimleri zayıftır.

Soygazların Özellikleri

Ÿ Oda koşullarında tek atomlu gaz halinde bulunurlar.

Ÿ Helyum hariç, en dış düzeylerinde 8 elektron bulunur.

Ÿ Helyum, Neon, Argon, Kripton, Ksenon, Radon elementleri soygazdırlar.

Soygazlar son yörüngelerinin dolu olması sebebiyle kararlı yapıya sahiptir olduklarını, Helyum 

hariç son yörüngelerinin 8 elektron ile bittiğini biliyoruz. Peki, Helyum neden 2 elektrona sahip 

olmasına rağmen neden 8. grupta yer almaktadır? Bu konuda bir araştırma yaparak, elde 

ettiğiniz bilgilerinizi not ediniz. Bilgilerinizi sınıfta öğretmeninizle paylaşınız.

KEŞFET VE PAYLAŞ

ÜNİTE 3ÜNİTE 3
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MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

Dublet Kuralı - Oktet Kuralı

Helyum dışındaki soygazların son yörüngelerinin 8 elektron ile bittiğini öğrendik. Soygazların  

son yörüngelerinin dolu olması sebebiyle kararlı yapıya sahiptirler. Son yörüngesinde 2 elektron 

olmasına rağmen helyum gazının da 8. grupta yer almasının nedenini ile ilgili arştırmalarınızda 

bazı bulgular elde etmişsinizdir. Şimdi bunun bilimsel nedenlerini hep birlikte tartışalım. 

Periyodik tabloda hidrojen, lityum, berilyum gibi atomlar helyum (He) gibi son katmanında 2 

elektron olacak şekilde reaksiyon verir. Yani helyuma benzemek isteyenlere yani en son 

yörüngesini ikiye tamamlamak isteyen atomlara uyduğu bu kurala dublet kuralı denir.

Yan tarafta lityum atomuna ve lityum iyonuna 

ait orbital diagramları verilmiştir. Lityum en 

son yörüngesindeki bir elektronunu, elektron 

almak isteyen bir ametale vererek kararlı 

hale geçer. En son yörüngesindeki bir 

elektronu vererek helyumun yapısına 

benzeyen lityum dublet kuralını uygular ve 

pozitif yüklü iyon halini alır. 

Periyodik tabloda hidrojen, lityum, berilyum gibi atomların dışındaki atomlar neon (Ne) ve Argon 

(Ar)  gibi son katmanında 8 elektron olacak şekilde reaksiyon verir. Son katmanındaki elektron 

dizilimini helyum dışındaki soygazlara benzetmeye çalışan yani son katmandaki elektron 

sayısını 8'e tamamlamaya çalışan atomların uyduğu kurala oktet kuralı denir.

3Li :  2  1

Lityum atomu

3Li+ :  2

Lityum iyonu

Yanda flor atomuna ve flor iyonuna ait orbital 

diagramları verilmiştir. Son yörüngesinde 7 

elektron bulunan flor atomu, elektron vermek 

isteyen bir metalden elektron alarak son 

yörüngesini 8'e tamamlayarak kararlı hale 

geçer. Bir elektron alarak neon atomunun 

yapısına benzeyen flor atomu oktet kuralını 

uygular ve negatif yüklü iyon haline geçer.

Flor atomu

9F :  2  7

Lityum iyonu

9F- :  2  8

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

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

Periyodik tablodaki atomlar; elektron vererek, alarak ya da elektronlarını ortaklaşa kullanarak 

dublet ve oktet kurallarına uygun olarak kararlı hale geçerler. Peki, hangi atomların elektron 

alacağına ya da elektron vereceğine ve hangi atomların elektronlarını ortaklaşa kullanarak 

kararlı hale geçeceğine nasıl karar vereceğiz?

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

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

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

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

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

Metaller (en dış katmanlarında bir, iki, üç elektron bulunduran atomlar) elektron vererek, 

ametaller (en dış katmanlarında beş, altı ve yedi elektron bulunduran atomlar) ise elektron 

alarak elektron dizilim düzenlerini soy gazların elektron dizilimi düzenine benzetmeye 

çalıştıklarını öğrenmiştik. Başka bir ifadeyle metaller elektron vermeye, ametaller ise 

elektron almaya yatkın olduklarından elektron alış verişi sonucunda iyonlar arasında 

kimyasal bağ oluşur.

KİMYASAL BAĞLAR

ÜNİTE 3ÜNİTE 3
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Dublet Kuralı - Oktet Kuralı

Helyum dışındaki soygazların son yörüngelerinin 8 elektron ile bittiğini öğrendik. Soygazların  

son yörüngelerinin dolu olması sebebiyle kararlı yapıya sahiptirler. Son yörüngesinde 2 elektron 

olmasına rağmen helyum gazının da 8. grupta yer almasının nedenini ile ilgili arştırmalarınızda 

bazı bulgular elde etmişsinizdir. Şimdi bunun bilimsel nedenlerini hep birlikte tartışalım. 

Periyodik tabloda hidrojen, lityum, berilyum gibi atomlar helyum (He) gibi son katmanında 2 

elektron olacak şekilde reaksiyon verir. Yani helyuma benzemek isteyenlere yani en son 

yörüngesini ikiye tamamlamak isteyen atomlara uyduğu bu kurala dublet kuralı denir.

Yan tarafta lityum atomuna ve lityum iyonuna 

ait orbital diagramları verilmiştir. Lityum en 

son yörüngesindeki bir elektronunu, elektron 

almak isteyen bir ametale vererek kararlı 

hale geçer. En son yörüngesindeki bir 

elektronu vererek helyumun yapısına 

benzeyen lityum dublet kuralını uygular ve 

pozitif yüklü iyon halini alır. 

Periyodik tabloda hidrojen, lityum, berilyum gibi atomların dışındaki atomlar neon (Ne) ve Argon 

(Ar)  gibi son katmanında 8 elektron olacak şekilde reaksiyon verir. Son katmanındaki elektron 

dizilimini helyum dışındaki soygazlara benzetmeye çalışan yani son katmandaki elektron 

sayısını 8'e tamamlamaya çalışan atomların uyduğu kurala oktet kuralı denir.

3Li :  2  1

Lityum atomu

3Li+ :  2

Lityum iyonu

Yanda flor atomuna ve flor iyonuna ait orbital 

diagramları verilmiştir. Son yörüngesinde 7 

elektron bulunan flor atomu, elektron vermek 

isteyen bir metalden elektron alarak son 

yörüngesini 8'e tamamlayarak kararlı hale 

geçer. Bir elektron alarak neon atomunun 

yapısına benzeyen flor atomu oktet kuralını 

uygular ve negatif yüklü iyon haline geçer.

Flor atomu

9F :  2  7

Lityum iyonu

9F- :  2  8

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

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

Periyodik tablodaki atomlar; elektron vererek, alarak ya da elektronlarını ortaklaşa kullanarak 

dublet ve oktet kurallarına uygun olarak kararlı hale geçerler. Peki, hangi atomların elektron 

alacağına ya da elektron vereceğine ve hangi atomların elektronlarını ortaklaşa kullanarak 

kararlı hale geçeceğine nasıl karar vereceğiz?

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

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

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

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

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

Metaller (en dış katmanlarında bir, iki, üç elektron bulunduran atomlar) elektron vererek, 

ametaller (en dış katmanlarında beş, altı ve yedi elektron bulunduran atomlar) ise elektron 

alarak elektron dizilim düzenlerini soy gazların elektron dizilimi düzenine benzetmeye 

çalıştıklarını öğrenmiştik. Başka bir ifadeyle metaller elektron vermeye, ametaller ise 

elektron almaya yatkın olduklarından elektron alış verişi sonucunda iyonlar arasında 

kimyasal bağ oluşur.

KİMYASAL BAĞLAR

ÜNİTE 3ÜNİTE 3



58

ÜNİTE 3ÜNİTE 3

Sodyum atomunun elektron dizilimi  11Na: 2   8   1  

Klor atomunun elektron dizilimi ise    17Cl:  2   8   7  şeklindedir.

Bu durumda sodyum, en son katmanında bir elektron taşıdığından onu vererek soy gaza 

benzemek ister. Klor atomu da son elektron katmanında yedi elektron taşıdığından bir elektron 

daha alıp son katmanındaki elektron sayısını sekize tamamlamak eğilimindedir. Böylece 

sodyum bir elektron vererek 1+ değerlikli katyona, klor ise bir elektron alarak 1- değerlikli anyona 

dönüşür. Metaller ve ametaller arasında elektron alış verişi sonucu oluşan kimyasal bağa 

İyonik Bağ adı verilir. Sodyum ve klor arasında oluşan bağ sonucu sodyum klorür bileşiği 

meydana gelir. 

59

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

İyonik Bağlı Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması

İyonik bileşiğin formülü yazılırken:

İyonik bileşikleri oluşturan atomlarda meydana gelen elektron alış-verişinden dolayı elektron 

veren atoma katyon (+ yüklü), elektron alan atoma anyon (- yüklü) denildiğini  öğrenmiştik.

1. İlk önce katyon daha sonra anyon yazılır.

2. Katyonun yükü anyonun altına, anyonun yükü de katyonun altına gelecek şekilde 

çaprazlama yapılır. Böylece bileşikteki toplam yük sıfır olur. Çaprazlama yapılırken 

yüklerin işareti dikkate alınmaz.

Örnek 1 Örnek 2

3. İyonik yapılı bileşikler en sade şekli ile yazılır.

Örnek 1

Örnek 2

4. Katyon ya da anyon çok atomlu ise bileşik yazılırken çok atomlu iyonun altına sayı 

gelecekse paranteze alınmalıdır.

Örnek 1

Örnek 2

Etkinlik

Aşağıdaki tabloda katyon ve anyonlar ayrı ayrı sütunlarda verilmiştir. Siz de verilen örneği 

inceleyerek “+” ve “-“ yükleri doğru şekilde çaprazlayarak bileşiği oluşturunuz.

Katyon Anyon Bileşik

Pb S PbS

Mg N

NH SO

Al PO

Cu CO

Zn OH

2+ 2-

2+ 3-

+
4 4

2-

3+ 3-
4

2+ 2-
3

2+ -

ÜNİTE 3ÜNİTE 3
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MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİÜNİTE 3ÜNİTE 3
Yandaki tabloda sıkça kullanılan 

önemli katyonları 

bulunmaktadır.

Sıkça kullanılan katyonlar 

arasında parantez içerisinde 

romen rakamı ile belirtilmiş 

sayıları görüyorsunuz. Birden 

fazla değerlik alan katyonlar, 

bileşiklerinde hangi değerliği 

almışlarsa parantez içerisinde 

romen rakamı ile belirtilmelidir.

Bu tabloda ise sıkça kullanılan 

önemli anyonlar yer almaktadır.

İki veya daha fazla atomdan oluşan 

iyonlara çok atomlu iyonlar denildiğini 

öğrenmiştik. 

Yandaki tabloda sıkça kullanılan çok 

atomlu iyonlar verilmektedir. Çok 

atomlu iyonlara ait yanda verilen 

tablodan da gözlemleyebildiğimiz 

gibi çok atomlu iyon olarak “+” yüklü 

olarak sadece amonyum iyonu (NH  ) 

bulunmaktadır.

+
4

İyonik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması

  CuS: Bakır (II) sülfür  Cu2S: Bakır (I) sülfür 

 3. Çok atomlu katyonun adı + çok atomlu anyonun adı

  FeO: Demir (II) oksit        Fe2O3: Demir (III) oksit     FeCl3: Demir (III) klorür 

İyonik bileşikler adlandırılırken;

  Anyonlar isimlendirilirken “ür” ekini alırken, Oksijen diğer anyonlardan farklı olarak 

“oksit” ismini almaktadır.

 2. Metalin adı + çok atomlu anyonun adı

            Katyonların okunuşu elementin okunuşuyla aynıdır; ancak anyonlar okunurken 

elementin adının sonuna “ür” eki getirilir.

  MgO: Magnezyum oksit

 1.  Metalin (katyonun) adı + ametalin (anyonun) adı + "ür" eki

        NaF: Sodyum florür   AlCl3: Aluminyum klorür

  K2CO3: Potasyum karbonat  MgSO4: Magnezyum sülfat

 NH4NO3: Amonyum nitrat  (NH4)2SO4: Amonyum sülfat

 4. Çok atomlu katyonun adı + ametalin adı + "ür" eki

  NH4F: Amonyum florür   (NH4)2S: Amonyum sülfür

 5. Sıkça kullanılan katyonlar tablosundan da gözlemlediğiniz gibi katyon birden fazla 

değer alabiliyorsa isimlendirme esnasında katyonun değerliği adının yanına 

parantez içerisinde romen rakamlarıyla yazılır.

Sodyum klorür
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Yanda magnezyum ve kükürt atomlarına 

ait orbital şemaları verilmektedir. Bu 

şemalara göre aşağıdaki soruları 

yanıtlayınız.

Etkinlik

a. Orbital şemalarını inceleyerek her bir 

atom için elektron dizilimlerini yazınız.

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

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

b. Her bir atom için elektron vermeye mi yoksa almaya mı eğilimli olduklarını belirtiniz.

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

c. Magnezyum ve kükürt atomlarının aralarında oluşacak olan kimyasal bağı çizerek gösteriniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d.  Magnezyum ve kükürt atomları arasında oluşacak olan bileşiği isimlendiriniz.

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

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

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

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

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

f. Aşağıdaki tabloda isimleri verilen bileşiklerin karşısına formüllerini yazınız.

e.  Aşağıdaki tabloda formülleri verilen bileşiklerin karşılarına isimlerini yazınız.

AgCl

NaNO3

FeSO3

CuS

Fe2O3

Mg(OH)2

Al2(SO4)3

Bakır (I) nitrür

Amonyum karbonat

Kalsiyum fosfür

Kurşun (IV) oksit

Civa (I) iyodür

Berilyum karbonat

Krom (III) sülfat
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...................................................................

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

Elektron vermeye yatkın iki metal atomu 

arasında kimyasal bağ oluşamaz. Bu 

durumda potasyum ve lityum arasında 

kimyasal bağ oluşabilir mi?

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

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

Elektron almaya yatkın iki ametal atom 

arasında kimyasal bağ oluşabilir mi? 

Örneğin oksijen ve hidrojen arasında bağ 

oluşur mu? 

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

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

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

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

Potasyum

Lityum

Oksijen

Hidrojen

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

Elektron almaya yatkın olan oksijen ve hidrojen ametalleri bir araya gelerek su bileşiğini 

oluşturur. Peki, oksijen ve hidrojen atomlarını bir arada tutan nedir?

Her iki atom da elektron almaya yatkın olduklarından aralarında elektron ortaklaşması ile 

kimyasal bağ oluşur. Ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılması sonucunda 

oluşan bağlara Kovalent Bağ adı verilir.

Kovalent bağlı bileşiklerin en küçük birimi moleküldür. Moleküller, maddenin tüm özelliklerini 

gösterir.  Aynı cins atomlardan oluşan moleküller element molekülleridir. H2, O2, N2, F2, Cl2 

element moleküllerinden bazılarıdır.

Yukardaki örnekte hidrojen atomlarının elektronlarını ortaklaşa 

kullanarak kararlı hale geldiğini gözlemliyoruz.

Sizce klor atomlarnıda da benzer bir durum olabilir mi? Elektron dizilimlerini yazarak açıklayınız.

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

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

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

Farklı cins atomların molekülleri ise bileşik molekülleridir. H2O, CO2, NH3 bileşik 

moleküllerinden bazılarıdır. Örneğin karbondioksit (CO2) karbon ve oksijen atomlarından 

oluşmaktadır.

Karbonun elektron dizilimi : 6C:  2   4 

Oksijenin elektron dizilimi : 8O:  2   6 şeklindedir. 

Karbon ve oksijen elektronlarını ortaklaşa kullanarak kararlı hale geçerler. CO2 kimyasal 

formülünden de anlaşılacağı üzere bir karbon, iki oksijen ile elektron ortaklaşması yaparak her 

biri en son yörüngesindeki elektron sayılarını 8'e tamamlar ve kararlı hale geçer.
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Kimyasal Tepkimeler

Maddelerin yapısında meydana gelen değişimlerin fizisel ve kimyasal değişim olarak ikiye 

ayrıldığını öğrenmiştik. Yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi demirin paslanması hangi tür 

değişime örnek olabilir?  Sebepleriyle birlikte açıklayınız.

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

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

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

Kimyasal değişimler kimyasal tepkimeler sonucu oluşur. Siz de günlük yaşantınızdan kimyasal 

değişimlere örnekler veriniz.

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

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

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

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

Kimyasal değişimler sonucunda yeni özellikte maddeler oluştuğunu keşfettiniz mi! Gaz çıkışı, ısı 

ve ışık yayılımı, renk değişimi kimyasal değişimin olduğunun göstergesidir. Demirin 

paslanması, etin pişmesi, mumun yanması gibi olayların kimyasal değişmelere örnektir.

Kimyasal değişmeler sırasında kimyasal bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur. Kimyasal 

olaylar, maddelerin birbirleriyle etkileşmesi sonucu oluşabileceği gibi ısı ve dış etkilerle de 

oluşabilir. Örneğin demirin paslanması olayında demir havadaki oksijenle reaksiyona girerek 

pası oluştururken, suyun kendisini oluşturan bileşenlerine parçalanması olayı suyun elektrik 

akımıyla elektrolizi sonucu ortaya çıkar.

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

Kimyasal tepkimeler sırasında değişim geçiren maddelere reaksiyona girenler, yeni oluşan 

maddelere de reaksiyondan çıkanlar ya da ürünler denir. Demirin paslanması sırasında 

havadaki oksijenle demir birleşerek demir oksit denilen pası oluşturur. Burada demir ve oksijen 

tepkimeye girenler, demir oksit ise tepkimeden çıkan üründür. 

Kimyasal tepkimeler sırasında meydana gelen değişiklikler, kimyasal denklemlerle gösterilir. 

Kimyasal denklemlerde reaksiyona giren maddeler ile çıkan maddeler formüllerle gösterilir. 

Örneğin kömür yanarken içindeki karbon havadaki oksijenle birleşir ve karbon dioksit açığa 

çıkar.

    C     +     O2                CO2

                             kömür       oksijen                karbon dioksit

                                Girenler                        Çıkanlar (ürün)

Yukarıdaki denklemden de görüldüğü gibi tepkimeye giren maddeler arasına “+” işareti 

konulurken, tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasına ise “ok” konulmaktadır. Giren maddeler 

her zaman okun solunda, tepkimeden çıkan maddeler (ürünler) ise okun sağında bulunur.

Kimyasal denklemler, tepkime hakkında birçok bilgiyi basit bir şekilde göstermemize ve  

anlamamıza yardımcı olurlar. Örneğin yukardaki gösterimle; tepkime giren bir karbon atomu ile 

iki oksijen atomunun birleşmesiyle, bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan bir karbondioksit 

molekülünün meydana geldiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu durumda kimyasal tepkimeler 

gerçekleşirken atom sayısı ve türü korunur diyebiliriz ancak oksijen molekülündeki (O2) 

bağların kopmasıyla ve karbon ile oksijenler arasında yeni bağların oluşup karbon dioksit (CO2) 

molekülünün açığa çıkmasıyla anlaşılan kimyasal tepkimeler gerçekleşirken molekül sayısı ve 

türü korunmayabilir.
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Kimyasal tepkimelerde oluşan yeni madde, kendisini oluşturan maddelerden tamamen 

farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.

Aşağıda su molekülünün oluşumu ile ilgili kimyasal tepkime şema olarak gösterilmiştir. Birlikte 

inceleyelim:

Su molekülü oluşurken hidrojen ve oksijen moleküllerinin 

kendi arasındaki bağlar kırılır, oksijen ve hidrojen atomları 

arasında yeni bağlar oluşur. Kimyasal tepkimelerde reaktif 

maddelerdeki (reaksiyona giren maddeler) atom sayıları 

ile ürün kısmında oluşan maddelerdeki atom sayılarının 

eşit olması gerektiğini öğrenmiştik. Sayıları eşit değilse 

her iki taraftaki atom sayıları eşitlenmelidir. Bu 

eşitlenmeye denklemin denkleştirilmesi denir.

Sol tarafta 3 tane karbon, 4 tane H atomu vardır. Sağ tarafta da 3 tane karbon, 4 tane hdrojen 

atomu olmalıdır. Sağ tarafta 1 tane karbon atomu olduğuna göre, CO2'nin önüne “ ” eklenerek 3

karbon sayısı 3'e eşitlenir. Sağ tarafta iki Hidrojen atomu olduğuna göre, H2O'nun önüne “ ” 2

eklenerek hidrojen atom sayısı 4'e eşitlenir.

    C3H4  +  O2                   CO2 +  H2O1 3 2

    C3H4  +  O2                   CO2 +  H2O1 

Atom sayısı en çok olan bileşik C3H4'tür. Bu bileşiğin kat sayısını “ ” alalım ve sağ ve sol taraftaki 1

atom sayılarını birlikte sayalım.

6 oksijen atomu CO2'den, 4 oksijen atomu da H2O'dan gelmektedir. Bu durumda sağ tarafta 

toplam 8 oksijen atomu varken, sol tarafta 2 oksijen atomu bulunmaktadır. Oksijen atomlarını 

eşitlemek için O2'nin önüne 4 getirilir.

Adım 1: En fazla sayıda atom içeren molekülün başına “ ” yazılır.1

Yukarıda verilen su oluşumu tepkimesinden de görebileceğiniz gibi moleküllerin önüne 

katsayılar eklenerek denklemler denkleştirilir. Molekülün önündeki katsayılar, atomları çarpım 

olarak etkiler. Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi için sırayla aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

Adım 3: Element molekülleri hariç hiçbir molekülün başına rasyonel (kesirli sayı) 

yazılamaz.

Adım 2: Hidrojen ve oksijen elementleri en sonda denkleştirilmelidir.

     C3H4  +  O2                  CO2 +  H2O1 4   3 2

    C3H4  +  O2                   CO2 +  H2O

   

Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmadığı ve yeni atomlar oluşmadığı için tepkimeden 

sonra yeni madde oluştuğunda kütlede herhangi bir değişiklik olmaz. Diğer bir ifadeyle 

kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren madde miktarı ile tepkime sonucu oluşan madde 

miktarı birbirine eşittir. Dolayısıyla kütle korunur.

Oluşan su molekülü, yanıcı özelliğe sahip olan hidrojen gazı (H2) ile yanma olayını destekleyen 

oksijen molekülünün (O2) reaksiyona girmesi ile oluşmaktadır. Suyun özelliklerini göz önünde 

bulundurduğunuzda kimyasal tepkime süresince hidrojen ve oksijen gazlarının tamamen kendi 

özelliklerini kaybetmiş olduğunun farkına edebilirsiniz. Oksijen ve hidrojenin suyu 

oluşturmasında olduğu gibi maddenin kimlik değiştirmesine neden olan kimyasal 

tepkimeler aynı zamanda atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların oluşması 

olayıdır.
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Yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi yapısında karbon ve hidrojen bulunduran organik 

maddeler  yandıklarında karbondioksit ve su oluşur. Yanma tepkimeleri kimyasal bir 

olaydır. Maddenin yapısını değiştirir. Yanma olayları sonucunda ısı açığa çıkar.

3. C + O2                     CO2

4. 2 Mg + O2                   MgO

2. 2 C2H5OH  + 7 O2                      4 CO2 +  6 H2O

Kimyasal bir bileşiğin oksijenle tepkimeye girmesi sonucu yanma tepkimeleri (reaksiyonları) 

meydana gelir. Aşağıda yanma tepkimeleri ile ilgili verilen örnekleri inceleyiniz.

1. C3H8  + 5 O2                      3 CO2 +  4 H2O

KEŞFET VE PAYLAŞ

Aşağıda verilen denklemi birlikte denkleştirelim.

    C2H2  +  O2                   CO2 +  H2O

En fazla sayıda atom içeren C2H2 molekülünün kat sayısını “ ” olarak aldığımızda sol tarafta 2 1

karbon atomu, 2 hidrojen atomu varken, sağ tarafta 1 karbon atomu ile 2 hidrojen atomu 

bulunmaktadır. Bu durumda CO2'nin önüne  katsayısı yazılarak karbon eşitlenir. Hidrojen 2

atomları her iki tarafta da eşit olduğu için H2O'nun katsayısı “ ” olarak alınır.1

    C2H2  +  O2                    CO2 +  H2O2 1

Öğretmeninizin vereceği denklemleri yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir poster kağıdı üzerinde 

işlem adımlarını göstererek denkleştiriniz. İşlem adımları sonucunda denkleşmiş bir biçime 

getirdiğiniz kimyasal reaksiyon denkleştirme posterinizi sınıf panosuna asarak arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

“2” ile çarpılan denklemin tüm atom sayıları reaksiyona giren ve reaksiyondan çıkanlar olarak 

tamamen denkleşmiş olur.

    C2H2  + O2                    CO2 +  H2O5/2 2 1

    C2H2  + O2                    CO2 +  H2O2 5 4 2  

Tüm reaksiyondaki katsayıları tam sayıya çevirmek için tüm denklem “2” ile çarpılır.

Adım 2'den öğrendiğimizle oksijen elementleri en sonda denkleştirilir. Bu durumda sağ tarafta 

CO2'den gelen 4 oksijen atomu varken, H2O'dan gelen 1 oksijen atomu vardır. Toplamda sağ 

tarafta beş oksijen atomu varken sol tarafta iki oksijen atomu bulunmaktadır. Adım 3'e göre 

sadece element molekülleri önüne kesirli sayılar yazarak denkleştirme yapabiliriz. Bu nedenle 

sağ taraftaki 5 oksijen atomu ile denkleşmesi için sol taraftaki 2 olan oksijen atom sayısını 5 

olarak elde edebilmek için katsayısını ekleriz.5/2 

           5/2 2 1  2 [ C2H2  + O2                    CO2 +  H2O ]

Etkinlik

1. ____ C2H2   + _____ O2                  ____  CO2 +  ____ H2O

2. ____ Fe  +  _____ O2                         _____ Fe2O3

Aşağıda verilen denklemleri öğrendiğiniz kuralları göz önünde bulundurarak denkleştiriniz.

3. ____ C6H12O6  + _____ O2                 ____  CO2 +  ____ H2O

BİLİYOR MUYDUN???
Bütün yanma tepkimelerinde ısı açığa çıktığı halde sadece azot gazının yanabilmesi yani 

oksijen gazı ile tepkimeye girebilmesi için ısı enerjisi ihtiyaç duyulmaktadır.
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Aşağıda verilen listedeki malzemeleri, 

Ÿ Yoğurt

ETKİNLİK

öğretmenininiz kontrolünde arkadaşlarınızla 

Ÿ Limon

Malzeme Listesi: 

Ÿ Sirke

işbölümü yaparak temin edin.

Ÿ Yumurta

Ÿ Havuç suyu

Ÿ Ekşi elma

Ÿ Şampuan

Ÿ Su 

Ÿ 11 adet etiket 

Ÿ Çamaşır sodası

Ÿ Nar suyu

Yaptığınız deneyden çıkardığınız sonuçları aşağıya not ediniz.

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

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

Ÿ Diş macunu

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

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

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

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

Asit ve Bazlar

Aşağıdaki etkinliği öğretmenimizle yaparak 

asit ve bazların özelliklerini anlamaya 

çalışalım.

Günlük yaşamda kullandığımız maddelerin 

asit mi baz mı olduğunu nasıl anlarız?

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

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

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

Ÿ Öğretmeninizin laboratuvardan vereceği beherglasların her birine 

etiketleri yapıştırınız. 

Ÿ Parmağınızın ucuyla dokunarak beherglastaki maddelerin kaygan olup 

olmadığını tespit ediniz. Sonucu defterlerinizde oluşturacağınız 

çizelgeye yazınız.

Ÿ Beherglaslardan her birine, her beherglasta ayrı bir madde olacak 

şekilde getirdiğiniz malzemelerden bir miktar koyup etiketin üzerine o 

beherglaslara ne koyduğunuzu yazınız.

Ÿ Kayganlık hissettiğiniz maddelerden gıda olanların tadına bakınız ve 

tatlarının nasıl olduğunu açıklayınız.

Ÿ Öğretmeninizin vereceği mavi ve kırmızı turnusol kağıtlarından küçük 

parçalar kesiniz ve beherglasların içindeki maddelere turnusol 

kağıtlarını daldırıp çıkarınız. 

Etkinliğin Yapılışı

Ÿ Kayganlık hissetmediğiniz maddelerden gıda olanların tadına bakınız.

Bazlar, kırmızı turnusol kağıdının rengini 
maviye dönüştürür.

Asitler, mavi turnusol kağıdının rengini 
kırmızıya dönüştürür.

Etkinlikte kullandığımız maddelerden tatları 

ekşi olan ve mavi turnusol kağıdını kırmızıya 

dönüştürenler asit özelliği taşır. Tatları acı olan, 

kayganlık hissi veren ve kırmızı turnusol 

kağıdını mavi renge dönüştürenler ise baz 

özelliği taşır.

Hayatımızda her an kullandığımız maddelerin 

çoğu bu iki özellikten birine sahiptir. Örneğin 

peynir ve çay asit, sabun ve deterjanlar bazdır.

Asit özelliği taşıyan maddeler asidik, baz özelliği taşıyan maddeler de bazik olarak 

adlandırılır. Limon, domates, elma, meyve suyu gibi besin maddelerinin çoğu asidik, diş 

macunu ve şampuan gibi temizlik maddelerinin çoğu da baziktir. 

Turnusol kağıdının dışında başka belirteçler de vardır. Bunların asit ve bazlardaki renk verme  

durumu yandaki tabloda gösterilmiştir.

Asidik ve bazik özellik gösteren maddeleri birbirinden ayırt edebilmek için belirteçler kullanılır. 

Etkinliğinizde kullandığınız turnusol  kağıdı bu belirteçlerden biridir. 
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ETKİNLİK: Kırmızı Lahana Deneyi

etmeye yarayan doğal belirteçlerden biridir.

Malzeme Listesi: 

Ÿ Yarım kırmızı lahana

Ÿ 5 deney tüpü

Ÿ Süzgeç

Ÿ Sıcak su

Doğal olarak kullanılan bazı belirteçler de vardır. 

Ÿ Temiz kap

Ÿ Soda

Örneğin kırmızı lahana, asidik ve bazik maddeleri ayırt 

Ÿ Sıvı sabun

Ÿ Çamaşır suyu

Ÿ Su

Ÿ Limon

Deney sonuçlarınızı aşağıdaki bilgiyi dikkate alarak yorumlayınız.

Lahana suyu; asit çözeltilerinde kırmızı – pembe, hafif alkali (bazik) çözeltilerde mor – 

mavi, yüksek alkali çözeltilerde ise sarı renk oluşturur.

Yaptığınız deney sonucundaki gözlemlerinizi yorumlayarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Deneyin Yapılışı

2. Küçük lahana parçaları bir tencereye konulur ve tencereye kaynar su 

dökülür.

4. Lahana suyunun rengine dikkat edilir. Her bir tüpe bir miktar dökülür.

1. Kırmızı lahana yaprakları küçük küçük parçalanır.

3.Bir saat kadar dinlendirildikten sonra tenceredekiler süzgeçten 

geçirilir.

6. İkinci deney tüpüne soda eklenir ve gözlemler not edilir.

9. Son deney tüpüne de su eklenir ve sonuçlar gözlenir.

7. Üçüncü deney tüpüne çamaşır suyu eklenir ve gözlemler not alınır.

5. Deney tüplerinden birine biraz limon eklenir ve değişiklik gözlenir.

8. Dördüncü deney tüpüne sıvı sabun eklenip sonuçlar gözlenir.

 Eklenen 
madde 

Baþlangýç 
rengi 

Sonuç 
rengi 

Asidik-bazik 
özellik 

1. bardak Limon    

2. bardak Soda    

3. bardak Çamaþýr suyu    

4. bardak Sývý sabun    

5. bardak Su    

 

 Ca(OH)2 (suda)                   Ca   (suda)  +  2OH  (suda)

Kalsiyum hidroksit

NaOH (suda)                   Na (suda)    +  OH  (suda)

Verilen  denklemlerden de  görüldüğü  gibi  bazı  bileşikler suda çözündüklerinde hidrojen iyonu   

Aşağıda bazı kuvvetli asitler ile bazı kuvvetli bazların suda çözündüklerinde iyonlarına ayrılma 

denklemleri verilmiştir. 

HCl  (suda)                      H  (suda)   +   Cl  (suda)

Hidroklorik asit

H2SO4 (suda)                  2H  (suda)   +  SO4  (suda)

Sülfirik asit

Sodyum hidroksit

(H ) oluştururken, bazı bileşikler de hidroksit iyonu (OH ) oluşturur. Sulu çözeltilerinde (H ) 

hidrojen iyonu oluşturan bileşikler “asit”,  (OH ) hidroksit iyonu oluşturan bileşikler ise 

“baz” olarak adlandırılır.

Asit ve bazlarla ilgili edindiğimiz bilgileri derlediğimizde asit ve bazların genel özelliklerini 

gösteren şöyle bir tablo oluşturabiliriz.

+

+

+

2+

-

2-

-

-

+ - +

-

ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ BAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Tatlarý ekþidir Tatlarý acýdýr 

Kayganlýk özelliði göstermezler Kayganlýk özelliði gösterirler 

Sulu çözeltilerinde H+ (hidrojen) iyonu 
verirler. 

Sulu çözeltilerinde OH- (hidroksit) iyonu 
verirler. 

Turnusol kaðýdýný kýrmýzýya çevirirler. Turnusol kaðýdýný maviye çevirirler. 

Sulu çözeltileri elektrik akýmýný iletir. Sulu çözeltileri elektrik akýmýný iletir. 

pH deðeri 0 – 7 arasýndadýr. pH deðeri 7 – 14 arasýndadýr. 

 

Asit ve bazların genel özelliklerini gösteren yularıdaki tabloda “pH” değerlerinden 

bahsedilmektedir. pH değeri nedir? Bu konu hakkında bir araştırma yapınız ve elde ettiğiniz 

bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

KEŞFET VE PAYLAŞ
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ETKİNLİK: Kırmızı Lahana Deneyi

etmeye yarayan doğal belirteçlerden biridir.
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madde 
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Sonuç 
rengi 
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denklemleri verilmiştir. 
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Sülfirik asit
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ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ BAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Tatlarý ekþidir Tatlarý acýdýr 

Kayganlýk özelliði göstermezler Kayganlýk özelliði gösterirler 

Sulu çözeltilerinde H+ (hidrojen) iyonu 
verirler. 

Sulu çözeltilerinde OH- (hidroksit) iyonu 
verirler. 

Turnusol kaðýdýný kýrmýzýya çevirirler. Turnusol kaðýdýný maviye çevirirler. 

Sulu çözeltileri elektrik akýmýný iletir. Sulu çözeltileri elektrik akýmýný iletir. 

pH deðeri 0 – 7 arasýndadýr. pH deðeri 7 – 14 arasýndadýr. 

 

Asit ve bazların genel özelliklerini gösteren yularıdaki tabloda “pH” değerlerinden 

bahsedilmektedir. pH değeri nedir? Bu konu hakkında bir araştırma yapınız ve elde ettiğiniz 

bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

KEŞFET VE PAYLAŞ
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Bilim insanları asidik veya bazik özellik gösteren maddelerin başka maddeleri etkileme 

derecesini tespit etmiş ve bir ölçek geliştirmişlerdir. Bu ölçeği 0'dan 14'e kadar bölümlemiş ve 

“pH ölçeği” adını vermişlerdir. Bu ölçek maddenin ne kadar asidik ya da ne kadar bazik 

olduğunun bir ölçüsüdür.

Bilmediğimiz bir maddenin asidik veya bazik özellik göstereceğini belirteçler yardımıyla 

anlayabileceğimizi öğrendik. Maddelerin ne kadar asidik ya da ne kadar bazik olduğu bilmemiz 

de önemlidir. Bir maddenin ne kadar asidik ya da ne kadar bazik olduğu birim hacimdeki 

“H+” ve “OH-” iyonlarının sayıları ile ilgilidir. 

Asitlik artar   pH<7 Bazlık artar   pH>7

0 – 7 arasında olan maddeler asidik, 7 – 14 arasında olan maddeler ise bazik özelliktedir. Asidik 

veya bazik özellik göstermeyen maddelerin pH derecesi ise 7'dir. Bu tür maddeler nötr 

yapıdadır.  pH ölçeğinde 7'den O'a doğru inildikçe asidik özellik  artarken, 7'den 14'e doğru 

çıkıldıkça bazik özellik artar. Yani en asidik maddeler (kuvvetli asitler) 0'a yakın olanlar, en bazik 

maddeler (kuvvetli bazlar) de 14'e yakın olanlardır. 

Yandaki tabloda günlük yaşantımızda 

sıklıkla kullandığımız bazı asit ve bazlar 

verilmiştir. Bunları inceleyerek bir günde 

ne kadar asit ve baz kullandığınızı 

arkadaşlarınızla tartışınız.

Sidrik AsitLimon

Malik AsitElma

AsitKola

Laktik AsitSüt

Hidroklorik AsitTuz Ruhu

Tartarik AsitÜzüm

Nitrik AsitKezzap

Asetik AsitSirke

BazKüllü su

BazSıvı sabun

BazLavabo açıcı

BazBulaşık deterjanı

BazDeterjan

BazDiş macunu

BazSabun

BazKabartma tozu

Hayatımızdaki Asitler ve Bazlar

 

Kuvvetli Asitler 

Asidin Formülü Sistematik Adý Piyasadaki Adý 

H2SO4 Sülfürik asit Zaç yaðý 

HCl Hidroklorik asit Tuz ruhu 

HNO3 Nitrik asit Kezzap 

H3PO4 Fosforik asit Fosfor asidi 

 

Kuvvetli Bazlar 

Bazýn Formülü Sistematik Adý Piyasadaki Adý 

NaOH Sodyum hidroksit Sud - kostik 

Ca(OH)2 Kalsiyum hidroksit Sönmüº  kireç 

KOH Potasyum hidroksit Potas - kostik 

Asit ve bazları günlük yaşamımızda hangi amaçlar için kullanıyoruz? Asit ve bazların 

kullanımında nelere dikkat etmeliyiz? Bu iki soruya yanıt verecek bir araştırma yapınız. 

Araştırmanız sonucunda oluşturacağınız bilgi notunu arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle 

paylaşınız.

KEŞFET VE PAYLAŞ

pH ölçeğinden de anladığımız gibi damıtılmış su nötr (pH=7), limon suyu asidik (pH=2), 

sodyum hidroksit çok bazik (pH=14), insan kanı ise hafif baziktir (pH=7.4).
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Asitler ve bazlar bir araya getirildiğinde kimyasal tepkime meydana getirirler. Bu kimyasal 

tepkime sayesinde asidin asidik özelliği, bazın da bazik özelliği azalır. Meydana gelen olay bir 

kimyasal değişim olduğu için tepkimeye giren asit ve baz kendi özelliklerini kaybeder. 

Genellikle asit ve baz tepkimeleri sonucunda tuz ve su oluşur.

Asitlerin ve bazların biraraya gelerek etkileşmesine nötralleşme, aralarında meydana gelen 

kimyasal tepkimeye de nötralleşme tepkimesi denir. Adından da anlaşılacağı gibi bu tür 

tepkimeler sonucunda nötr olan tuz ve su açığa çıkar. Elbette burada tuz deyince sadece sofra 

tuzu anlaşılmamalıdır. Özellikle iyonik bağlı bileşiklerin birçoğu krital yapılı tuzlardır.            

MgCl2, K2SO4, CaCO3 bunlara örnek verilebilir.

Nötralleşme tepkimesinde asidin “H+” iyonu ile bazın “OH-” iyonu H2O (su) oluştururken asidin 

negatif (-) yüklü iyonu ile bazın (+) yüklü iyonu da iyonik bağla birleşerek tuzu oluşturur. Bu 

durumu daha iyi anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

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

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

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

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

Sizce kesilmiş limonun mutfak tezgahındaki mermere temas 

etmesinin sakıncası ne olabilir?

Asit ve Bazların Maddeler Üzerindeki EtkisiAsit ve Baz Tepkimeleri

(Asit)       (Baz)                     (Tuz)          (Su)

 (Asit)       (Baz)                    (Tuz)           (Su)

 H2SO4  +  Ca(OH)2              CaSO4   +   2H2O

 HCl    +   NaOH                    NaCl    +     H2O

  

HNO3  +  NaOH                   NaNO3   +   H2O

 (Asit)         (Baz)                    (Tuz)            (Su)

   

Yanda örnekler verilen nötralleşme 

tepkimeleri genel olarak aşağıdaki gibi 

yazılır.

 Asit  +  Baz             Tuz  +  Su

Amonyak (NH3), susuz baz olduğu için asitle tepkimeye girdiğinde sadece tuz oluşur. 

Aşağıda bununla ilgili verilen kimyasal denklemi inceleyiniz.

    HNO3    +   NH3                             NH4NO3

      (Asit)        (Baz)                               ( Tuz)  

BİLİYOR MUYDUN???
İnsan vücudunda da nötralleşme tepkimeleri görülür. Örneğin 

besinlerin sindirimi sırasında mide asidi (HCl – hidroklorik asit) ile 

bazik yapıdaki maddeler tepkimeye girerek çeşitli tuzları oluşturur. 

Böylece sindirime yardımcı olurlar.                       

Kristal cam eşyaların zamanla matlaşması ve aşınması 

temizlik maddelerinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

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

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

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

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

Asitler ve bazların eşya ve malzemeler üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Asitler 

metallerle tepkimeye girer ve hidrojen gazı açığa çıkar. Bu yüzden limon, metal bir tabağa 

sıkılmaz ya da kesik tarafı metal tabağa değecek şekilde konulmaz. Çünkü limon asidiktir ve 

metallerle tepkimeye girerek onların kararmasına neden olur. Asitler ayrıca mermere de zarar 

verir. Mermerin yapılmış olduğu kireçtaşı ile asit reaksiyona girerek; tuz, karbon dioksit ve su 

oluşturur. Böylece asit mermeri aşındırır.

Ağız sağlığımız için asitli içeceklerden ve yiyeceklerden uzak durmalıyız. Bu maddeleri 

tükettikten sonra dişlerimizi fırçalayarak asitlerin dişlerimize zarar vermesini engellemeliyiz. 

Çünkü diş macunları baziktir. Midemiz besinlerin sindirilmesini mide asidi ile gerçekleştirir. Bu 

yüzden fazladan içeceğimiz veya yiyeceğimiz asitli yiyecekler midemizde asit derecesini 

yükseltir. Reflü, gastrit ve ülser gibi hastalıklara neden olur. 

Bazları kullanırken de dikkat etmemiz gereken durumlar vardır. Bazlar cam ve porselenleri 

aşındırabilirler. Örneğin; cam bardaklar ve porselen kaplar bir zaman sonra matlaşır ve aşınır. 

Bunun sebebi ise temizlik malzemelerinin bazik olması ve cam ya da poselenlerle tepkimeye 

girmesidir.

Yandaki verilen semboller bize maddelerin özellikleri 

hakkında bilgi verir. Semboller sayesinde kimyasal 

maddeleri kullanırken dikkat etmemiz gereken durumları 

önceden tespit edebiliriz. Kullandığımız maddelerin 

ambalajlarının üzerindeki “deri ile temasından 

kaçınınız”, “tahriş edicidir” ya da “aşındırıcı” gibi 

uyarılara dikkat etmeliyiz. üzerinde tehlike işareti bulunan 

bu maddeleri kullanırken gerekli önlemleri de almalıyız.
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Vücudumuzun ve dünyanın yaklaşık 70% i sudur. Su, vücudumuz için büyük önem taşımasının 

yanında günlük hayatımızda yemek pişirme, temizlik, ısıtma ve soğutma gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır.
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Suyun içilebilmesi için hangi özellikleri taşıması gerektiğini ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.

2. Havada bulunan sülfat solunum yoluyla alınmakta ve bronşit, astım, kanser gibi çeşitli 

hastalıklara neden olmaktadır.

1. Göllere ve akarsulara düşen asit yağmurları, sudaki asit dengesini bozar ve balıkları 

etkiler. Balıkların bu durumdan etkilenmesi besin zinciri yoluyla bizleri de etkilemektedir.

Sanayide, evlerde ve iş yerlerinde fosil yakıtları olarak isimlendirdiğimiz petrol ve kömürün 

yakılması sonucu atmosfere zehirli gazlar salınır. Bu zehirli gazlar SO2 (kükürt dioksit), NOx 

(azot oksitleri) ve CO2 (karbon dioksit) gazlarıdır. Bu gazlar bulutlara karıştıklarında su buharı ile 

etkileşerek sülfürik asit (H2SO4), nitrik asit (HNO3) ve karbonik asit (H2CO3) gibi güçlü asitleri 

oluşturmaktadırlar. Bu şartlarda yağan yağmurlar asit yağmurları olarak nitelendirilir ve bu 

yağmurların yağdığı alanlar ciddi zarar görür.

Yukarıdaki resimi dikkatlice incelediğiniz zaman asit yağmurlarının zararlarını aşağıdaki gibi 

özetleyebiliriz.

3. Asit yağmurları toprağın kimyasını büyük ölçüde etkiler. Topraktaki alüminyumun 

çözülmesine neden olur ve ağaç köklerinin besinlerden faydalanmasını engeller.

4. Mermer, kum taşı veya kireçten yapılan ve içerisinde kalsiyum karbonat bulunduran tarihi 

eserlere zarar vermektedir.

Suları, toprağı ve havayı kirleten kimyasallarla ilgili bilgi veren aynı zamanda asit yağmurlarını 

en aza indirmek için ne gibi önlemler alınabilir. Bu konularda araştırıp yapıp elde ettiğiniz verileri 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

KEŞFET VE PAYLAŞ
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Sert Suları Yumuşatmak İçin Neler Yapılabilir?Sert Su

Su kaynatıldığında sertliğe neden olan Ca iyonları sudaki CO3 

birleşir ve CaCO3 (kireç) olarak dibe çöker. Böylece sert su 

yumuşamış olur. Bu işlem sonucunda su bulanıklaşır. Çok fazla 

enerji gerektirdiği için pahalı bir işlemdir.

1. Kaynatarak Yumuşatma
Yer yüzünde bulunan sular, denizlere ve göllere doğru akarken farklı türdeki kayaçların 

bulunduğu bölgelerden geçerler ve bu sırada kayaçlarda bulunan çeşitli tuzları çözerler. Bu 

nedenle sular geçtikleri bölgenin özelliğine göre farklı iyonlar içerirler. İçerisinde Ca veya Mg  

iyonlarını ya da her iki iyonu birden bulunduran sulara sert su denir. Sert su halk arasında acı su 

veya kireçli su da denir. 

1. Sağlık açısından sertliğin canlılar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu şimdiye kadar tespit 

edilmemiştir. Hatta sert sular ile alınan iyonlar kemik gelişimi için faydalıdır. Ancak sert suların 

içimi kaliteli değildir.

5. Sert sular, lavabo ve küvetlerin kenarlarında kireç kalıntıları oluşturur. Zamanla muslukların 

açılıp kapanmasını zorlaştırır ve akan suyun miktarını azaltır.

Sert Suyun Etkileri

2. Sert sular çamaşır ve bulaşık makinelerinde, ütülerde, su ve kalorifer kazanlarında 

kireçlenmeye neden olarak bu aletleri bozabilir.

4. Sert sular, kireçlenme nedeniyle çamaşırların dokusuna zarar verebilir ve renklerini 

soldurabilir. Beyaz giysilerin grileşmesine sebep olur.

3. Sert sular da sabun köpürmez bu sebeple sabunun fazla harcanmasına neden olur. Ca  ve 

Mg iyonları sabunla tepkimeye girerek çökelti oluşturur ve böylece sabun kirle temas 

etmeden harcanmış olur.

6. Sert sular çaydanlıkların dibinde bir süre sonra tortular oluşturur.                                

7. Sert sular, her yıkamada saçların sertleşmesine neden olur.

İçerisinde Ca ve Mg iyonlarını bulundurmayan 

ya da çok az bulunduran sulara “yumuşak su” 

denir.

Yumuşak Su

İyon değiştirici reçine yastıkları sudaki Ca ve Mg iyonlarının suya sertlik vermeyen Na+ veya K+ 

gibi iyonlarla yer değiştirmesini sağlar.

2. İyon Değİştİrİcİ Reçİne Yastiklari İle Yumuşatma

Su yumuşatma reçinesi özel olarak üretilir ve 

içerisinde sodyum ile dengelenmiş negatif 

yüklü iyonlar bulundurur. Sert su yanda 

gösterilen cihazın içinden geçerken, sodyum 

iyonları kalsiyum iyonları ve magnezyum 

iyonları ile yer değiştirir. Böylelikle suda 

sertlik oluşturan iyonlar azalır ve su yumuşar. 

Bu durumda da suyun sodyum içeriği artar 

yani su saflaşmaz. Suyun iletkenliği bir 

miktar artar.

Suların sertliğinin giderilmesi içilebilir kalitede su edildiği anlamına gelmez çünkü sularda 

değişik hastalıklara neden olan bakteriler ve mikroplar bulunur. Suyun bunlardan da 

temizlenmesi için neler yapılması gerekir. Bu konuyu araştırınız ve elde ettiğiniz bilgileri sınıfta  

arkadaşlarınızla paylaşınız.

KEŞFET VE PAYLAŞ

BİLİYOR MUYDUN???
Son zamanlarda klorlama yerine ozon dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Bu durum 

klorlamaya oranla çok daha sağlıdır.

Suların Mikroplardan Arındırılması

Suların mikroplardan temizlenerek sağlıklı hale getirilmesi ile kullanılan maddelere 

dezenfektan, bu işlemede dezenfeksiyon denir. İçme sularının mikroplardan temizlenmesi için 

dezenfektan olan klor yaygın olarak kullanılır, bu işleme de klorlama denir.
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MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİÜNİTE 3ÜNİTE 3
DEĞERLENDİRME SORULARI

a. 1A grubundaki tek ametal element: ..................................................................................

a. ___  Mg   +  ___ O2                          ____ MgO

b. HNO3   +  KOH               KNO3  +  H2O           ______________________________

c. Yanma olayları için gerekli olan element:..........................................................................

b. Son katmanında 8 elektron bulunmayan soygaz:..............................................................

d. ___ AgNO3   +  ___ MgCl2                       ____ Mg(NO3)2    +       ___AgCl

e. Kemiklerimizin yapısında bulunan elementler:.................................................................

1. Aşağıdaki soruları periyodik tablo ile ilgili öğrenmiş olduklarınızı göz önünde 

bulundurarak cevaplayınız.

 

2. Aşağıda verilen denklemleri denkleştiriniz.

3. Aşağıda verilen bileşiklerin hangi tür bağ yaptıklarını atom modellerini çizerek 

belirleyiniz.

d. İçme sularının arıtımında mikrop öldürücü olarak kulanılan element:................................

c. ___ Pb +  ___ AgNO3         ____ Pb(NO3)2     +      ___Ag

           O2                             CaCl2

b. ___ C8H18  +  ___ O2                          ____ CO2           +      ___ H2O

4. Aşağıda verilen tepkime türlerini boş bırakılan alanlara yazınız.

 

a. CH4     +  O2                 CO2    +  2H2O      ______________________________

d. 4Fe   +  3O2                    2Fe2O3                         ______________________________

c. H2SO4  +  2NaOH           Na2SO4  +  2H2O      ______________________________

Anyon: Negatif (-) elektrik yüklü iyonlara denir.

Asit yağmurları: Fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde biriken  

kükürt ve azot içeren gazlarların su buharı ile birleşerek kimyasal 

tepkimeler sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit içeren yağmurlar.

Asit: Suda çözündüğünde suya hidrojen iyonu (H+) veren bileşiklerdir. 

Baz: Suda çözündüğünde suya hidroksit iyonu (OH-) veren bileşiklerdir.

Grup: Periyodik tablodaki dikey sütunların her biri için kullanılan terimdir. 

Yumuşak su: İçerisinde Ca ve Mg iyonlarını bulundurmayan ya da çok az 

bulunduran sulara  denir.

Katyon: Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara  denir.

İyonik bağ: Zıt yüklü iyonlar arasında elektrostatik kuvvetlere dayanan bir 

kimyasal bağ türüdür.

Sert su: İçerisinde Ca veya Mg iyonlarını ya da her iki iyonu birden 

bulunduran sulara denir.

Kovalent bağ: İki ametal atom arasında, bir veya daha fazla elektronun 

paylaşılmasıyla oluşan kimyasal bağ türüdür.

Periyot: Periyodik tablodaki yatay sıraların her biri için kullanılan terimdir. 

SÖZLÜK
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Ünite kapsamında 

kazanmanız gereken bilgi 

ve becerilerin günlük 

yaşamınızdaki birçok 

uygulamada 

keşfedebilirsiniz. Burada 

öğreneceğiniz ilkelerle 

ilgili çok daha farklı ve 

heyecanlı unsurları 

gözlemlemek, bu 

alandaki uzmanlardan 

ayrıntılı bilgi alabilmek 

için Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Kuzey Kıbrıs 

Kampüsünde bulunan 

bilim merkezini ziyaret 

edebilirsiniz.

Bu ziyaretinizde; fısıltı 

çanakları, gök gürültüsü 

davulu ve sesli borular 

hakkındaki çalışmaları 

gözlemlemeyi unutmayın.

KEŞFEDİN!

Işığın yansıması ile ilgili 

ilkeleri öğrenmiştik. Bu 

ünitede ışığın kırılma 

özelliği ile ilgili ilkeleri 

öğreneceğiz.

IŞIK ve SES

Ünite 4:



Ünite kapsamında 

kazanmanız gereken bilgi 

ve becerilerin günlük 

yaşamınızdaki birçok 

uygulamada 

keşfedebilirsiniz. Burada 

öğreneceğiniz ilkelerle 

ilgili çok daha farklı ve 
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KEŞFEDİN!
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IŞIK ve SES
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ÜNİTE 4

IŞIK HIZI

Bulutsuz bir gecede gökyüzündeki yıldızları izlemek ne kadar keyiflidir değil mi? Şimdi bir an 

durun ve güzel bir yaz gecesi yıldızları izlediğinizi hayal edin. Yıldız takımlarının oluşturdukları 

gizemli şekiller sadece bizim değil çok uzun zamandan beri pek çok kültürün ve insanın dikkatini 

çekmiştir. Peki, bu güzel yıldızların bizden ne kadar uzak olabileceklerini hiç düşündünüz mü? 

Sizce, bu yıldızların ışıkları size ne kadar uzaklıktan ve ne kadar sürede ulaşıyor olabilir? 

İsterseniz bu sorunun cevabı için öncelikle kendi yıldızımızı ele alalım. Evrendeki yıldızlar ve 

gezegenler bizim kullandığımız ölçü birimlerine oranla o kadar büyük ve birbirinden o kadar 

uzaktır ki, Güneşten çıkan bir ışık demetinin Dünyaya ulaşması yaklaşık olarak 8 dakika 

sürmektedir. Evet, yanlış okumadınız, 8 dakika... Bu sürenin ne anlama geldiğini daha iyi 

anlayabilmek için şöyle bir düşünce deneyi yapalım; farz edelim Güneş şu an yok oldu, bundan 

nasıl ve ne zaman etkilenirdik? Cevap 8 dakika sonra. Biraz tuhaf ama yaklaşık 8 dakika daha 

normal yaşantımıza devam eder ve belki de gökyüzündeki Güneşin tadını çıkarmaya devam 

ederdik. Bu ne demek biliyor musunuz? Akşam gün batımını seyrederken, aslında Güneşin 

yaklaşık olarak 8 dakika önceki haline bakıyoruz, yani geçmişe. 

Peki, bize en yakın ikinci yıldız olan Proxima Centauri'yi hiç duydunuz mu? Bu yıldız bize en 

yakın ikinci yıldız ama bizden 40 trilyon km uzakta. Bu ne demek biliyor musunuz? Proxima 

Centauri'den çıkan ışık dünyamıza yaklaşık 4,5 yılda geliyor. Yani teleskopumuzu Proxima 

Centauri'ye çevirdiğimizde, onun yaklaşık 4,5 yıl önceki halini görüyoruz. Belki çoktan yok 

olmuş bile olabilir. Ama biz onu hala görüyoruz. Şimdi başlangıçtaki hayalimize geri dönelim ve 

bulutsuz yaz gecesi gökyüzünü izlediğimizi düşünmeye devam edelim. Gördüğünüz yıldızlar 

Samanyolu galaksisini oluşturan yıldızlar ve bizden trilyonlarca kilometre uzaktalar. Yani 

baktığınız bir yıldız çoktan yok olmuş olabilir. 

Işığın uzayda bir yılda aldığı yol ışık yılı olarak adlandırılır ve yıldızlar veya galaksiler arasındaki 

müthiş büyük mesafeler ışık yılı ile ölçülür. Örneğin Bernard yıldızı Dünya'dan 5,96 ışık yılı, Wolf 

359 yıldızı 7,78 ışık yılı, Dünya'ya en yakın galaksi olan Andromeda ise 220.000.000 ışık yılı 

uzaklıktadır. Peki, sizce ışığın hızı her zaman aynı mıdır? Mesela Güneş'ten çıkan bir ışık ışını 

bizim gözümüze gelene kadar hep aynı süratte mi gelir?  

Işığın hızı içinden geçtiği ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Ortam ne kadar yoğunsa ışığın o ortam 

içesindeki hızı da o kadar azalır. Aşağıda ışığın bazı ortamlardaki sürati verilmiştir. Işığın hızının 

verilmediği ortamları tahmin edin ve araştırmalarınız sonucunda elde ettiğiniz ışığın bu 

ortamlardaki  gerçek hızları ile tahminlerinizi karşılaştırın ve  büyükten küçüğe sıralayın.

IŞIK ve SES

Proxima Centauri

Işığın hızı ile ilgili bir araştırma yapınız.  Araştırma sonucunda elde ettiğiniz verileri kullanarak bil 

bilgi notu hazırla ve arkadaşlarınla paylaş. 

KEŞFET VE PAYLAŞ

Ortam Iþýðýn Hýzý Tahminim 

Boº luk   

Cam ~200.000km/s  

Su   

Hava   

Elmas  ~130.000 km/s  

 

Işığın Kırılması

Yandaki resimde gördüğün gibi, bir bardak suyun içerinde 

bulunan pipetin kırılmış gibi göründüğünü daha önce fark 

etmişsinizdir. Bu durumun nedenini hiç düşündünüz mü? Bu 

duruma benzer başka örnekler verebilir misiniz? Bunun 

neden olduğunu ilgili düşünceniz nedir?

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

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

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

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

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

Işığın farklı bir ortama girdiğinde hızının o ortamın yoğunluğuna göre değiştiğini öğrenmiştik. 

Işık ortam değiştirdiğinde sadece hızı değişmez, aynı zamanda doğrultusu da değişir. 

Işığın başka bir ortama girdiğinde doğrultusunun değişmesine ışığın kırılması denir.

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

Günlük yaşamda ışığın kırıldığını hangi olaylarda gözlemleyebiliriz? 

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

...................................................................................................................................................
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ÜNİTE 4
Işığın Kırılma İlkeleri

Yandaki deneyde de gözlemlediniz gibi ışık ışınları bir 

ortamdan başka bir ortama geçtiklerinde doğrultu değiştirirler. 

Örneğin, bir (K) ışık ışını, bir ortamdan (n1) başka bir ortama 

(n2) geçerken kırılır ve doğrultu değiştirerek (K') ilerler . 

Ortamları birbirinden ayıran kesite çizilen hayali dik çizgi 

Normal (N) olarak adlandırılır. Gelen ışının (K), Normal ile 

yaptığı açı “i” gelme açısı, kırılan ışının (K') Normal ile 

yaptığı açı (r) ise kırılma açısı olarak adlandırılır. 

IŞIK ve SES

Deney

Amaç: Işığın farklı bir ortama girdiğinde doğrultu değiştirebileceğini gözlemlemek.

Ÿ Beyaz kâğıt

Ÿ Kalem

Ÿ Cam bardak ve su

Araç Gereçler:

Deneyin Yapılışı:

Öncelikle bir kağıda şekildeki gibi bir ok çizelim. Daha sonra bu resmi dik bir biçimde masanıza 

yerleştirin. Boş cam bardağı resmin 10 cm önüne koyun ve camın ardından resmi gözlemleyin. 

Bir farklılık oldu mu? Gözlemlerinizi not edin. Ardından bardağı su ile doldurun ve su dolu 

bardağın ardından resmi gözlemleyin. Gözlemlerinizi tabloya kaydedin

Durum  Tahminim Gözlemim Açýklamam 

Boº  bardak    

Su dolu bardak    

 

Veri ve Gözlem Tablosu

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

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

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

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

Çıkarımlarım:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken Normalden uzaklaşarak 

kırılır. Bu durumda gelme açısı kırılma açısından daha küçüktür. Suyun altından suyun 

dışındaki birine baktığımızda gerçekte olduğu konumdan çok daha uzaktaymış gibi görmemizin 

sebebi bu durumdur.

Gelen ışının doğrultusu

Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken Normale yaklaşarak kırılır. Bu 

durumda gelme açısı kırılma açısından daha büyüktür. Suyun içerisinde yüzen balıkları yüzeye 

çok yakınlarmış gibi görmemizin sebebi bu durumdur.

Kırılan Işın
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ÜNİTE 4 IŞIK ve SES

Deney

Ÿ Prizmadan geçen beyaz ışığın ne tür bir değişime uğrayacağını tahmin edin.

Gerekli Malzemeler:

Amacı: Beyaz ışığın renklere ayrılması

Ÿ Paralel ışın ışını veren ışık kaynağı, 

Ÿ Işık prizması

Deneyin Yapılışı:

Ÿ Tahminlerinizi veri tablosuna kaydedin.

Ÿ Işık kaynağını güç kaynağına bağlayarak çalıştırın.

Ÿ Kaynağı, paralel ışın demeti verecek şekilde ayarlayın.

Ÿ Prizmayı ışık kaynağının önüne yerleştirin ve zeminde oluşan renkleri inceleyin.

Çıkardığım Sonuç:

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

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

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

a. Beyaz ışık renklerine ayrıldığında oluşan renk sıralamasının nedeni ne olabilir?

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

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

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

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

Tartışma Soruları:

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

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

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

b. Bu renk sıralaması sıcaklık, ışık yoğunluğu gibi dış faktörlerden etkilenerek değişebilir mi?

Beyaz ışık hangi renklerden oluşmaktadır?

Tahminim Gözlemim Açýklamam 

 

 

 

 

  

 

Veri ve Gözlem Tablosu

Aşağıdaki resimlerde ışık ışınlarının bir ortamdan başka bir ortama geçişi gösterilmektedir. 

Ortamların yoğunluklarını göz önüne alarak ışık ışınlarının izleyecekleri yolları tahmin ederek 

çizin. Sonuçları arkadaşlarınızla karşılaştırarak tartışın.

 

Newton ışık ile ilgili çalışmalarını 1704 yılında basılan "Opticks" adlı kitabında yayınladı. Bu 

kitap, ışık ile ilgili deneyleri ve teorileri içeren temel kaynaklardan biri oldu. Sir Isaac Newton, 

fiziğin en önemli isimlerindendir. Newton, ilk aynalı teleskopu geliştirmiş, renk ve ışığın niteliğine 

açıklık getirmiş, evrensel kütle çekimi, hareket ve dinamik ile ilgili yasaları ortaya koymuştur.

BİLİYOR MUYDUN???

Su

Hava
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Veri ve Gözlem Tablosu
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BİLİYOR MUYDUN???

Su

Hava
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Özellikle bahar aylarında yağmur yağdıktan sonra 

güneş açtığında gökyüzünde oluşan gökkuşağını 

gözlemlemişsinizdir. Bu harika doğa olayının 

nedenini hiç düşündünüz mü? Bu olay güneş 

ışığının su damlaları arsından geçerken kırılması 

sonucunda oluşur. Bu harika doğa olayı birçok 

bilim insanını ışığın doğasını anlamaya itmiştir. 

Işığın doğası ile ilgili en derin araştırmaları yapan 

ilk bilim insanlarından biri Sir Isaac Newton'dur. 

Newton, güneş ışığını bir prizmadan geçirerek bir 

renk demeti elde etmiş ve bu demete spektrum 

adını vermiştir. Ardından bu renk demetini bir 

mercekten geçirerek beyaz ışık üretmiştir. Bu 

deneyin sonucuna göre, Newton, beyaz ışığın 

diğer renkli ışınların karışımı olduğunu, 

keşfetmiştir. 

Işık Prizması

Deney

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

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

Ÿ Makas, boya kalemleri,

Ÿ Beyaz karton, 

Ÿ Raptiye 

Renkler ile beyaz ışık arasında nasıl bir ilişki vardır?

Amaç: Beyaz ışığı elde etmek

ŸTahta çubuk, 

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

Araç Gereçler:

Ÿ Cetvel, pergel, 

İşlem Basamakları:

Beyaz bir kartona yandaki örnekte görüldüğü gibi 10 cm yarıçapında bir daire çizin ve keserek 

çıkartın. Daireyi altı eşit parçaya ayırın ve her bir daire dilimini örnekteki şekilde boyayın. 

Ardından daireyi tam merkezinden tahta çubuğa raptiye yardımıyla sabitleyin. Daireyi hızlı bir 

biçimde döndürün ve gözlemleyin. Gözlem sonuçlarınızı kaydedin?

Gözlemlerim: 

Çıkarımlarım:

Işığın farklı ortamlara geçerken kırıldığını öğrenmiştik. İşte bu şekilde ışığı kırarak cisimleri 

olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük gösteren cisimlere mercek denir. 

Merceğin keşfi oldukça eskidir. Örneğin Romalılar içi su dolu camların cisimleri olduğundan 

büyük gösterdiğini keşfettiler ve bunları mercek olarak kullanıyorlardı. Merceklerin günlük 

yaşamda kullanılması ise ortaçağda olmuştur. Merceklerin gözlük yapımında kullanılmasının ilk 

olarak 13. Yüzyılda Venedik'te gerçekleştiği bilinmektedir. Mercekleri, gözlük, mikroskop, 

teleskop ve daha birçok farklı alanlanda kullanıyoruz.

Merceklerin bir odak, bir de merkez noktaları vardır. Eğer bir merceği kürenin bir parçası olarak 

düşünürsek, kürenin merkezi, merceğin merkez noktası, bu noktanın merceğe olan uzaklığı 

yani yarıçapı ise merkez uzaklığı olarak adlandırılır. Yarıçapın yarısı ise odak noktası olarak 

adlandırılır. 

MERCEKLER

Mercek Çeşitleri

Kenarları ortalarına göre kalın olan merceklere ise kalın kenarlı mercek denir. Kalın kenarlı 

mercekler ise cisimleri olduğundan daha küçük gösterirler yani cisimleri bizden uzaklaştırırlar. 

Bu nedenle kalın kenarlı merceklere ıraksak mercekler de denir. Şimdi bu merceklerin neden 

cisimleri yaklaştırdığını ve uzaklaştırdığını inceleyelim.  

Günlük hayatta farklı amaçlarla farklı mercek türleri kullanıyor olsak da genel olarak mercekleri 

ince kenarlı mercekler ve kalın kenarlı mercekler olmak üzere iki grupta inceliyoruz. 

Kenarları ortasına göre ince olan merceklere ince kenarlı mercek denir. İnce kenarlı mercekler 

cisimleri olduğundan daha büyük gösterirler veya diğer bir ifade ile cisimleri bize yaklaştırırlar. 

Bu nedenle bu ince kenarlı merceklere yakınsak mercekler de denir. 

 

Gözlük numaraları kullanılan merceğin odak uzaklığına göre belirlenir. Örneğin 1 numara 

gözlük demek o gözlükte kullanılacak merceğin odak uzaklığının bir metre olması demektir.

BİLİYOR MUYDUN???

Merceklerin kullanım alanlarını araştırın ve bununla ilgili bir poster hazırlayarak arkadaşlarınızla 

paylaşın. 

KEŞFET VE PAYLAŞ
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İnce Kenarlı Mercekler

İnce kenarlı mercekler kenarları ince, orta kısmı ise kalın 

yapılı merceklerdir ve genellikle yandaki şekilde görüldüğü 

gibi gösterilirler. İnce kenarlı mercekler üzerlerine gelen 

ışık ışınlarını odak noktalarına doğru kırarlar. Bunun 

sebebi ışığın havadan cama geçerken ve camdan havaya 

geçerken iki kez kırılmasıdır. Bu durum aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir. Bu kırılma sayesinde, ince kenarlı mercekler 

o cismin olduğundan daha büyük görünmesine neden olur. 

 

Gözümüzün içinde bulunan göz merceğimiz aslında ince kenarlı bir mercektir. Bazı durumlarda 

göz yuvarının yapısında meydana gelen bozukluklar ile göz merceği ışığı odaklamakta zorlanır. 

Bu tür durumlara göz kusurları denir. Uzağı net olarak göremeyen göz kusuru miyop, yakını net 

göremeyen göz kusuru ise hipermetrop olarak adlandırılır. Göz kusurlarının giderilmesi için 

gözlükler kullanılır. Kalın kenarlı mercekler miyop, ince kenarlı mercekler ise hipermetrop göz 

kusurlarının giderilmesinde kullanılırlar.

BİLİYOR MUYDUN???

İnce kenarlı merceklerin gösterimi

İnce kenarlı merceklerin her iki tarafında da bir odak bir de merkez noktaları bulunur. Bu odak ve 

merkez noktalarının bulunduğu ve merceğin tam orta noktasından geçen eksene asal eksen 

denir. Mercek ile asal eksenin kesişim noktası ise optik merkez olarak adlandırılır. İnce kenarlı 

mercekler üzerlerine gelen ışık ışıklarını merceğin arkasındaki odak noktasına doğru 

kırarlar. İnce kenarlı mercekler üzerine düşen paralel ışık demetini bir noktada toplayan 

merceklerdir. İnce kenarlı mercek üzerine paralel olarak gelen ışın demeti merceği 

geçerken kırılır ve merceğin odak noktasında toplanırlar.

Cam gibi birçok saydam madde,  ince kenarlı mercek gibi davranıp, Güneş ışığını kırarak tek bir 

noktada toplayabilir ve yangın çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle kırık cam parçalarını 

doğaya atmayalım.

İnce Kenarlı Mercek

Odak

 

Gökkuşağının, Güneş ışığının bir su damlasından geçerken kırılması sonucu oluştuğunu 

öğrenmiştir. Buna benzer bir şekilde özellikle çöllerde kolaylıkla meydana gelebilen ve serap 

denilen görme yanılgılarının nedeni, atmosferdeki ışık ışınlarının farklı doğrultularda 

kırılmasıdır.

BİLİYOR MUYDUN???

Kalın Kenarlı Mercekler

Kalın kenarlı mercekler kenarları orta noktalarına oranla 

daha kalın olan merceklerdir ve genelde yandaki şekilde 

görüldüğü gibi gösterilirler. Kalın kenarlı mercekler 

üzerlerine gelen ışık ışınlarını merkezden uzaklaştırarak 

kıralar ve dağıtırlar. Bunun sebebi ince kenarlı 

merceklerde olduğu gibi ışığın iki kez ortam değiştirerek 

kırılmasıdır. Bu durum şekilde gösterilmiştir. Bu durum 

sayesinde kalın kenarlı mercekler cisimleri olduğundan 

daha küçük gösterirler.. 

Kalın kenarlı merceklerin gösterimi

Kalın Kenarlı Mercek
Odak

Kalın kenarlı merceklerin de her iki tarafında da bir odak bir de merkez noktaları bulunur. Bu 

odak ve merkez noktalarının bulunduğu ve merceğin tam orta noktasından geçen eksen asal 

eksen, mercek ile asal eksenin kesişim noktası ise optik merkez olarak adlandırılır. Kalın 

kenarlı mercekler üzerlerine gelen ışık ışıklarını odak noktasından uzaklaştıracak şekilde 

ve uzantıları odak noktasına doğru olacak şekilde kırarlar. Kalın kenarlı mercekler, üzerine 

düşen paralel ışık demetini bir noktadan geliyormuş gibi dağıtan merceklerdir. Kalın kenarlı 

mercekler, üzerlerine gelen paralel ışın demeti, merceği geçerken kırılır ve merceğin odak 

noktasında  çıkıyormuş gibi dağılır.
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SES HIZI

Buna benzer durumların ışığın sesten daha hızlı 

olması nedeniyle oluştuğunu daha önceki senelerde 

öğrenmiştik. Peki, gerçekten ışığın hızının ne kadar 

olduğunu merak ettiniz mi? Bir önceki konuda ışığın 

yaklaşık olarak 300.000 km/s hıza sahip olduğunu 

keşfetmiştik. Sizce sesin hızı ne kadardır?

Daha önce hiç havai fişek gösterisi izlediniz mi? Bu 

gösteri geceleri çok etkileyici bir ışık şovuna 

dönüşebiliyor. Fakat bu şovu izlerken tuhaf bir durumla 

karşılaşırız. Çoğu zaman, özellikle de bu gösteriyi uzak 

bir yerden izlerken görüntü ve ses birbirini tutmaz. 

Patlayan havai fişeğin ışıkları gökyüzünü sessizce 

aydınlattıktan sonra bir patlama sesi duyulur. 

Bu şaşırtıcı durumla yağmurlu bir günde de 

karşılaşmış olmalısınız. Özellikle de yıldırım veya 

şimşekli bir yağmur sırasında önce şimşeğin veya 

yıldırımın ışığını görür, bir süre sonra da sesini duyarız. 

100

Ses hızını geçebilen ve uzun süre ses hızından daha yüksek süratlerde gidebilen araçlara 

“süpersonik” denir. Günümüzde ses hızını aşabilen süpersonik uçaklar olduğunu biliyoruz. 

Peki ses hızını geçebilen başka araçlar var mı? Süpersonik araçlarla ilgili bir araştırma yaparak 

bir sunum hazırlayın ve arkadaşlarınızla paylaşın.

KEŞFET VE PAYLAŞ

Ses Bir Enerjidir

Ses, maddeleri oluşturan atom ve moleküllerin 

titreşimiyle oluşan bir enerjidir. Bu enerji sesi 

meydana getiren kaynaktan yani ses kaynağından 

dalgalar halinde yayılır. Ses dalgaları ortamdaki 

diğer madde taneciklerini titreştirerek ses 

enerjisinin yayılmasına sebep olur. 

Sesin bir enerji olduğundan bahsetmiştik. Bu sebeple ses enerjisi de diğer enerjilerde olduğu 

gibi farklı enerji türlerine dönüşebilir. Örneğin mikrofonlar ses enerjisini elektrik enerjisine 

dönüştürürler. Çok yüksek düzeyde sese sebep olan patlamaların çevredeki evlerin camlarının 

kırılmasına sebep olduğunu biliyor muydunuz? Hatta uygun ses frekanslarını yakalayarak insan 

sesiyle cam bir bardağın kırılabileceği teorik olarak mümkündür. Sizce bunu 

gerçekleştirebilmek için bardağa ne kadar yakın olmak gerekir? Bu soru önemlidir, çünkü ses 

kaynağından uzaklaştıkça ses enerjisi azalır. Bunun sebebi ses enerjisinin madde taneciklerinin 

titreşimiyle iletiliyor olmasıdır. Madde tanecikleri arasındaki mesafe ne kadar çok ise, ses 

enerjisinin iletimi de o kadar zor olacaktır. 

Ses dalgalarının yayılmasını suya atılan bir taşın sebep olduğu ve merkezden etrafa doğru 

yayılan su dalgalarına benzetebiliriz. Ses dalgaları da su dalgaları gibi mekanik dalgalar olarak 

tanımlanır. Bu nedenle sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır, bir diğer 

ifade ile ses dalgaları boşlukta yayılamazlar.  

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

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

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

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

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

Güneşte sürekli olarak çok büyük patlamaların gerçekleştiğini de biliyoruz. Peki ama bu  

patlamaların sesini neden duyamıyoruz? Bunun sebebi, sesin yayılmak için maddesel ortama 

ihtiyaç duymasıdır. Başka bir ifade ile uzay bir boşluk ve sesin iletilmesini sağlayacak herhangi 

bir maddenin bulunmamasıdır. 

Bizim en büyük ısı ve ışık kaynağımızın Güneş olduğunu biliyoruz. Güneşten çıkan ışık 

ışınlarının Dünya'mıza ulaşması yaklaşık olarak 8 dakika sürdüğünü ve ışığın boşluktaki hızının 

300.000 km/s olarak hesaplandığını öğrenmiştik.

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

Sizce ses hızı sabit midir? Sabit değilse ses enerjisinin yayılma hızını etkileyen faktörler neler 

olabilir? Arkadaşlarınızla kendi aranızda tartışın ve görüşlerinizi aşağıya yazın
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DEĞERLENDİRME SORULARI

 

 a. (      )  Havadan suya geçen ışın normale yaklaşarak kırılabilir.

 b. (      ) Gelen ışının normalle yaptığı açı kırılma açısıdır. 

 c. (      ) Gökkuşağı oluşumu kırılma olayına örnektir. 

 d. (      ) Kalın kenarlı mercekler görüş alanını arttırır. 

2. Yandaki şekilde verilen Işın K ortamından L ortamına 

    geçerken normale yaklaşarak kırılmaya uğramıştır. 

1.  Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) olarak işaretleyin

    Bu ortamların kırıcılık ve ortamdaki süratleri arasında 

    nasıl bir ilişki vardır? 

 III. Sesin dalgalar halinde yayılması.

 IV. Ses genellikle en hızlı katılarda sonra sıvılarda, en yavaş gazlarda yayılır. 

 I. Ortamın yoğunluğu artarsa, sesin yayılma hızı azalır. 

 a)   K > L         L > K 

 b)   I ve II

 d)   L > K         L > K

 I. Şimşek sırasında önce gökyüzündeki parlamayı görmemiz, sonra sesini duymamız.

 a)   Yalnız I

 a) 1         b) 2         c) 3         d) 4

Ses ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 

Yukarıdaki örneklerin hangilerinde ışık hızının, ses hızından büyük olduğunu anlatır.

 c)   K > L         K > L 

 b)   L > K         K > L 

 III. Hareket eden bir ses kaynağı bizden uzaklaştıkça sesi daha az şiddette duyarız.

 c)   II ve III

 d)   I, II ve III

4.  

3.

 II. Ses bir enerji türüdür ancak başka enerjiye dönüşemez. 

 II. Güneşte gerçekleşen patlamaları duyamamamız.

      Kırıcılık     Sürat

SÖZLÜK

Işık Hızı: Işığın boğluktaki hızıdır. Yaklaşık olarak 300.000km/s 

olarak ölçülmektedir.

İnce Kenarlı Mercek: Üzerine gelen ışık ışınlarını asal eksene 

yaklaşacak şekilde kıran merceklerdir. İnce kenarlı mercekler 

cisimleri olduğundan daha büyük gösterir ve yakını iyi görememe 

göz kusuru olan hipermetrop rahatsızlığında kullanılır.

Ses Hızı: sesin boşluktaki hızıdır ve yaklaşık olarak 340 m/s olarak 

ölçülmektedir.

Kırılma: Bir ışık ışınının bulunduğu ortamdan başka bir ortama 

geçerken doğrultu değiştirmesi durumudur. 

Kalın Kenarlı Mercek: Üzerine gelen ışık ışınlarını asal eksenden 

uzaklaşacak şekilde kıran merceklerdir. Kalın kenarlı mercekler 

cisimleri olduğundan daha küçük gösterir ve uzağı iyi görememe göz 

kusuru olan miyop rahatsızlığında kullanılır. 
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KEŞFEDİN!

Dünya üzerinde yaşayan ve 

tanımlanmış canlı türü sayısı 

yaklaşık olarak 1.5 milyonu 

buluyor. Fakat bilim insanları 

daha keşfedilmemiş, 

tanımlanamamış milyonlarca 

daha canlı türü olduğunu 

savunuyor. 

KEŞFEDİN!

Gezegenimizde yaşayan 

canlı türünün toplam sayısını 

hala tam olarak bilemiyoruz. 

Çünkü daha ayak 

basılmamış topraklar, 

girilmemiş ormanlar var.  

Bunu bilip de hayatın 

çeşitliliği karşısında hayran 

kalmamak mümkün değildir. 

Peki bu çeşitliliğin sebebi, 

nedeni ve sonuçları nelerdir? 

İnternetten faydalanarak bu 

konuda araştırma yapabilir 

ve edindiğiniz bilgileri 

arkadaşınızla 

paylaşabilirsiniz.  

HÜCRE 

BÖLÜNMESİ

VE KALITIM

Ünite 5:
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ÜNİTE 5
ÜNİTE KAVRAMLARI ÜNİTE KAVRAMLARI

3. Bazı canlıların nesli tükenmişken, bazı canlılar asırlardır değişikliğe uğrayarak yaşamaya 

devam ediyor. Bunun sebebi ne olabilir?

1. Gözlerinizin neden kahverengi veya mavi olduğunu; saçlarınızın neden düz veya kıvırcık 

olduğunu hiç düşündünüz mü? Göz rengi, burun şekli ve saç tipi gibi özelliklerimizi belirleyen 

sizce nedir?

2. Canlılar neden çoğalırlar?

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

                  sayısı yarıya iner      sayısı aynı kalır     

     Mayoz                   Mitoz      

ile                                  ile                                  

Gen     

      olur                                olur                          

Çevresel                                                     
                                                                 faktörler        

     Eşeyli          Eşeysiz                                                                                                                              

Kalıtım                                         

için                                                                                     

Üreme               Büyüme                                          

önemlidir                                                                              

Mendel'in 
çalışmaları         

Kromozom                       DNA                           

Hücre Bölünmesi 

Sağlar Sağlar 

olabilir                            olabilir                            

içerir

içerir

etkiliyebilir

sağlar

birimidir                
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DNA (Deoksiribonükleik asit), canlının tüm kalıtsal özelliklerini içeren yapıdır. Hücrenin 

yapısında bulunan DNA, üreme sırasında çok önemli rol oynar. Yeni yavrunun tüm kalıtsal 

özellikleri anne ve babanın DNA'sının bir karışımıdır. Genelde hücrenin çekirdeği içerisinde 

bulunan DNA, canlıların kalıtsal özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlar.

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

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

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

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

Canlılar doğar, büyür, gelişir ve ölürler. Türlerin neslinin devam edebilmesi için canlılar bu 

süreçte kendilerine benzeyen yeni bireyler meydana getirmelidir. Bu olaya üreme denir. 

Canlılarda eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme çeşidi vardır. Canlının üreme çeşidi;  

yapısına, kalıtsal özelliklerine, gelişmişlik derecesi gibi faktörlere bağlıdır. 

Etrafınızdaki insanlar tarafından babanıza, annenize, amcanıza, halanıza veya yeğeninize 

benzetildiğiniz hiç oldu mu? Sence neden aile bireylerimize benziyoruz? 

Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapıtaşı hücrelerdir. Tüm canlıların 

hücrelerinde hem hücreyi hem de canlının kalıtsal özelliklerini kontrol eden kalıtım materyali 

bulunur. Hücrenin yapısındaki kalıtsal madde; kromozom, DNA, gen ve nükleotit adı verilen 

kavramlarla ifade edilir.

İnsanlar 46 (23 çift) kromozoma sahiptir. Aynı türden canlıların 

kromozomlarındaki genetik kodlar farklı olsa da kromozom sayısı, 

normal şartlarda bir türe ait canlıların tamamında aynıdır. 

Kromozom: Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle 

oluşan yapılardır. Canlılara ait saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi 

kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlayan 

yapılara kromozom denir. Hücre bölünmesi sırasında, DNA iplikleri 

kısalıp kalınlaşarak kromozom adı verilen yapıları oluşturur. 

Kromozomlar sadece hücre bölünmesi sırasında gözlemlenebilir. 

Farklı türden canlılar farklı genetik bilgi içeren kromozomlara sahiptir. 

Yanda verilen şekle bakarak gen, kromozom, 

DNA ve nükleotid yapılarını küçükten büyüğe 

sıralayınız. 

ÜNİTE 5 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

............... <............... <............... <...............

ETKİNLİK 

Soruları, yandaki tabloya göre cevaplayınız.

1. Sence kromozom sayısı aynı 

olan iki canlının aynı türe ait 

olduğunu söyleyebilir miyiz?

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

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

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

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

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

2. Tabloyu inceledikten sonra, 

k r o m o z o m  s a y ı s ı  v e  

gelişmişlik arasındaki ilişkiyi 

tartışınız. 

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

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

DNA'yı ve yapısını keşfeden bilim insanları hakkında bir araştırma yapınız. Araştırma 

sonucunda elde ettiğiniz bilgilerle bir poster hazırlayınız ve sınıf panosuna asarak 

adaşlarınızla paylaşınız. 

KEŞFET VE PAYLAŞ

Kromozomlar canlıların vücut hücrelerinde çift 

olarak bulunur. Bu hücrelere diploid (2n) hücreler 

denir. Haploid (n) hücreler ise, canlıların tek 

kromozoma sahip olduğu üreme hücreleridir. 
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…………………………………………………………………………………………………………
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DNA (Deoksiribonükleik asit): Kromozomu oluşturan hücre içindeki yönetici moleküldür. 

DNA; hücrelerin solunum, beslenme, boşaltım gibi tüm yaşamsal faaliyetlerinin yönetir. 

Nükleotid: DNA'nın en küçük birimine nükleotid denir. Her nükleotid fosfat, 5 Karbonlu şeker 

(Deoksiriboz) ve organik baz içermektedir. 

Gen: DNA üzerinde belirli görevlere sahip kalıtım birimlerine gen denir. Kromozomlar üzerinde 

bulunan genlerin sayısı ve uzunluğu değişiklik gösterebilir. Saç rengi, göz rengi, burun şekli, 

kan grubu, ten rengi gibi özelliklerimizi genlerimiz belirler.  

Nükleotitde, adenin organik bazı varsa adenin nükleotidi, timin organik bazı varsa timin 

nükleotidi, guanin organik bazı varsa guanin nükleotidi ve sitozin organik bazı varsa sitozin 

nükleotidi diye isimlendirilir. 

Çok sayıda nükleotid birbirine bağlanarak nükleotid zincirini meydana getirir. DNA, iki nükleotit 

zincirinin karşı karşıya gelerek zayıf hidrojen bağları ile bağlanması sonucu oluşur. İki zincirin 

oluşturduğu yapıya çift sarmal denir. DNA şekli bu yüzden yangın merdivenlerine de benzetilir. 

5. Dört çeşit nükleotitten oluşmuştur. Bunlar adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T) 

nükleotitleridir.

3. Milyonlarca nükleotidin oluşturduğu büyük bir moleküldür.

1. Tüm canlıların hücrelerinde bulunur.

6. Canlının üreme hücreleri dışındaki tüm hücrelerindeki DNA'ların nükleotit dizilimi aynıdır.

7. Tek yumurta ikizleri hariç tüm canlıların genetik şifresi birbirinden farklıdır. Bu farklılığa 

neden olan nükleotitlerin farklı sayıda ve dizilişte olmasıdır. 

2. Canlıya ait genetik bilgileri taşır.

4. Çift zincirli sarmal yapıdadır.

DNA'nın Yapısı 

Canlıların kalıtsal bilgilerinin taşındığı ve saklandığı yapıları en küçükten en büyüğe doğru 

sıralayacak olursak; fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazın birleşmesiyle oluşan 

nükleotidler bir araya gelerek genleri meydana getirir. Oluşan genler birleşerek DNA zincirini 

oluşturur. DNA zinciri özel protein kılıfla birleşerek kromozomu oluşturur.
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HÜCRE BÖLÜNMELERİ

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

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

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

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

Sizce hücreler neden bölünür? 

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

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

DNA'NIN KENDİNİ EŞLEMESİ 

Her canlı içgüdüsel olarak kendi genetik materyalini gelecek nesillere yani yavrularına 

aktarmak için ürer. DNA, anne ve babadan yavru bireylere aktarılır. Bu aktarımın 

gerçekleşmesi için hücre bölünmesi öncesinde hücredeki DNA molekülü miktarı iki katına 

çıkar. Bu olaya DNA'nın kendini eşlemesi denir. 

ÜNİTE 5 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

    Sonuçta başlangıçtaki DNA'nın 

4. Nükleotitlerin eşleşmesi bitince, 

2. Sitoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler 

çekirdeğin içine girer.

Adenin nükleotitin karşısına Timin nükleotiti, 

    iki zincir tekrar birbirine bağlanır. 

Sitozin nükleotitin karşısına Guanin nükleotiti gelir.

    aynısı olan bir DNA molekülü 

1. DNA'nın iki zinciri birbirinden ayrılır.

    daha oluşur.

DNA'nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olaylar 

şöyle sıralanır;

3. Nükleotitler birbiriyle eşleşir. Bu eşleşmede 

 

BİLİYOR MUYDUN???
Dünyadaki bütün insanların DNA'ları  yaklaşık % 99,9'i aynıdır. Geriye kalan fark insanların 

farklı özellikte olmasını sağlar.

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme haploit (n) ve diploit (2n) hücrelerde 

görülür. Mitoz bölünme sonucu iki yavru hücre 

oluşur ve bu hücrelerin kromozom sayısı ve 

DNA'sının miktarı sabit kalır. Yani oluşan yavru 

hücreler ana hücrenin tüm kalıtsal özelliklerini taşır. 

Bu yüzden mitoz bölünme canlıların kalıtsal 

devamlılığını sağlar. Aynı görevi yapacak hücrelerin, 

aynı genetik yapıda olması; kromozomlarının 

değişmemiş olması ve genetik çeşitliliğin olmaması 

mitozun en önemli özelliğidir. Oluşan hücrelerin 

organel çeşidi aynı kalır fakat organel sayısı ve 

sitoplazma miktarı farklı olabilir. 

Amip, öglena, paramesyum gibi tek hücreli canlılarda mitoz bölünme, eşeysiz üreme şeklidir. 

Yüksek yapılı yani çok hücreli canlılarda ise, büyümeyi, yaralanan veya yıpranan dokuların 

onarımını, bitkilerde çimlenme ve filizlenmeyi sağlar.

Amip Öglena Paramesyum
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Mitoz Bölünme Evreleri EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ

ÜNİTE 5 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

Mitoz bölünme geçiren bir hücrede sırasıyla interfaz (hazırlık evresi), karyokinez (çekirdek 

bölünmesi) ve sitokinez (sitoplazma bölünmesi) evreleri görülür. Çekirdek bölünmesi 

hücrede profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evresi olmak üzere aşama aşama gerçekleşir. 

Mitoz bölünme sırasında DNA kendini eşler ve böylece oluşan iki yeni hücreye eşit 

miktarda ve ana hücre ile aynı miktarda DNA aktarılır. 

Yavru hücrelerin çekirdekleri oluşmadan önce sitoplazma yarıya bölünür ve iki yeni hücre 

oluşur. Sitoplazma bölünmesi hayvan hücrelerinde boğumlanma ile gerçekleşirken; bitki 

hücrelerinde ara lamel oluşumu ile meydana gelir. 

 

BİLİYOR MUYDUN???
Sinir ve alyuvar hücrelerinde hücre bölünmesine rastlanmaz. 

Ata canlıdan gamet oluşturmaksızın mitoz bölünme yeni bireylerin oluşmasına eşeysiz üreme 

denir. Gamet oluşumu olmadığından döllenme de gerçekleşmez.

1. Bölünerek Çoğalma 

En hızlı üreme şeklidir. Bakteriler, öglena ve amip gibi canlılarda görülür.

Birçok hücreden oluşan bir çıkıntının gelişerek ana canlıya benzer yeni bir canlı oluşturmasına 

tomurcuklanma denir. Maya, mantar ve hidra gibi canlılarda görülür. 

2. Tomurcuklanma ile Üreme

3. Vejetatif Üreme

Yüksek yapılı bitkilerde görülen eşeysiz üreme çeşididir. Bitkilerin kök veya yaprak 

kısımlarının mitoz bölünme ile yeni canlı oluşturmasıdır. Gül, asma ve çilek gibi bitkilerde 

görülür. 
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Mayoz Bölünme

2n kromozomlu üreme ana hücrelerde görülür. Mayoz 

bölünme sonucu 4 farklı yavru hücre oluşur. Oluşan 

hücrelerin kalıtsal yapıları farklı ve kromozom sayısı ile 

DNA miktarı ana hücrenin yarısı kadardır. 

Mayoz bölünme ile gamet (bitkilerde polen, hayvanlarda 

ise sperm ya da yumurta) oluşur.  Oluşan erkek ve dişi 

üreme hücresi döllenme ile birleşerek yeni canlıyı 

oluştururlar. Mayoz, üreme ana hücrelerinden üreme 

hücrelerinin (gametlerin) oluşmasını sağlayan hücre 

bölünmesidir. 

Aynı tür içindeki canlılar farklı özelliklere sahiptir. Bunun nedenlerini araştırınız. Araştırma 

sonuçlarına göre elde ettiğiniz verileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

KEŞFET VE PAYLAŞ

Mayoz bölünme sırasında iki hücre bölünmesi gözlemlenir. Buna rağmen tek bir DNA 

eşlenmesi vardır. Bu yüzden mayoz sonunda oluşan yavru hücrelerin DNA miktarı ana 

hücrenin yarısı kadardır. Örneğin insan vücut hücrelerinde 2n = 46 kromozom, mayozla 

oluşan yumurta ve sperm hücrelerinde ise n  =  23 kromozom vardır. 

Canlıların neslini devam ettirebilmeleri için kendilerine benzeyen canlılar meydane getirdiği 

olaya üreme dendiğini biliyoruz. Eşeyli üreyen canlılarda, ürüme hücrelerinin oluşmasını 

mayoz bölünme sağlar. Eşeyli üreme iki canlının üreme hücrelerinin birleşmesi ile oluşur. Bu 

canlı türlerinin kromozom sayılarının sabit kalması için üreme ana hücrelerinde mayoz 

gerçekleşir ve haploit üreme hücreleri oluşur. 

Mayoz Bölünme Evreleri 

Mayoz bölünme mitozdan farklı olarak iki evrede gerçekleşir. İlk aşamada kromozom sayısı 

yarıya iner. İkinci aşama ise mitoz bölünmeye çok benzer fakat sonucunda dört yavru hücre 

oluşur. 

Mayoz sırasında kromozom çiftleri arasında parça değişimi gerçekleşir. Parça değişimi 

(crossing over) anne ve babadan gelen kromozomlar arasındaki gen alışverişidir. Bu 

sayede, mayoz sonucunda oluşacak hücreler anne ve babanın kalıtsal özelliklerinden farklı 

kalıtsal özelliklere sahip olur. 

Parça Değişimi 
(crossing over) 



116

ÜNİTE 1

117

ÜNİTE 5 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

Mayoz Bölünme
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KEŞFET VE PAYLAŞ
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KALITIM

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

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

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

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

Anne babamızdan bize aktarılan kalıtsal özelliklerin nasıl veya neden aktarıldığını hiç 

düşündünüz mü?

Canlılara ait karakterlerin ortaya çıkmasını ve bu karakterlerin nesilden nesile geçişini 

inceleyen bilim dalına kalıtım denir.

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

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

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

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

Ÿ Her bireyin her karakter için iki alele sahip olması gerekir.

Ÿ Üreme hücrelerinde sadece bir tane alel bulunur. 

Ÿ Bir alel diğer bir alele baskın olabilir.

Gregor Johann Mendel, genlerin nasıl aktarıldığını keşfeden ve  

çığır açan bu araştırmayı 1865'te yayımlayan önemli bilim insanıdır. 

Mendel, manastırda yaşayan bir keşişti. Kalıtım bilimiyle ilgilenmeye 

başlayan Mendel, bezelye bitkisiyle yüzden fazla çaprazlama deneyi 

yapmıştır. Bezelye bitkisi kısa zamanda döl veren ve çeşidi fazla 

olan bir bitkidir. Bu nedenle Mendel, çalışmalarında bezelye bitkisini 

tercih etmiştir.  Böylece, günümüzde “Mendel Genetiği” olarak da 

adlandırılan kalıtımın ilkelerini keşfetti. 

Mendel'in araştırmasına göre;

Ÿ Gen diye adlandırılan kalıtsal birimler nesilden nesile aktarılır.

Ÿ Genlerin, alel diye adlandırılan alternatif formları vardır.

Mendel'in Çalışmaları

Mendel yaptığı çalışmalarda bezelyelerin her karakter için iki alternatif forma yani iki alel gene 

sahip olduğunu farketmiştir. Örneğin, bezelye bitkilerinin ya uzun ya da çok kısa ve çiçeklerinin 

mor ya da beyaz olduğunu keşfetmiştir. Aşağıda verilen diyagramda bezelye bitkilerinin 

özelliklerini inceleyebilirsiniz. 

Çalışmalarını yanda verilen genetik diyagramlarla 

gösterebiliriz. Örneğin bir uzun bir de kısa boylu bezelye 

bitkisinin çaprazlanma sonucu aşağıda gösterilmiştir. 

Mendel, diğer özellikler için zıt karakterlere sahip 

bezelye bitkilerini de çaprazladığında sonuçların aynı 

olduğunu gözlemlemiştir. Birinci döl her zaman tek bir 

tipti fakat ikinci döl de 3:1 oranında farklılık vardı. 

Bitkilerin 4'te 3'ü birinci döldeki canlılara benzerken; 

4'te 1'i ebeveyn özelliğini göstermekteydi. 

Mendel, çalışamalarında bu özelliklerin bazılarını 

kullanmıştır. Farklı özelliklere sahip canlıları 

çaprazlayarak elde ettiği yeni bitkilerin kalıtsal 

özelliklerini gözlemlemiştir. Bitkilerin kendi kendini 

döllemesini engellemiş, sadece polenleri kendi istediği 

bitkiler arası trasnfer etmiştir. 
Gregor Johann Mendel

KEŞFET VE PAYLAŞ

Öğretmeninizin kontrolünde gruplara ayrılın. Her bir 

grup olarak Gregor Mendel'in hayatını, çalışmaları, 

bezelyeler üzerindeki araştırmalarını ve bu 

araştırmalarının sonuçlarını ne olduğunu araştırarak 

sunumlar hazırlayın. Sunumlarınızı, öğretmeninizin 

kontrolünde sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Monohibrit Çaprazlama

Monohibrit çaprazlama, Punnet karesi kullanılarak da uygulanabilir. 

Yalnızca bir özellik dikkate alınarak yapılan çaprazlamalara monohibrit çaprazlama, bu 

olayın kalıtımına da monohibrit kalıtım denir.

Anne Baba

Mendel'in Çaprazlama Deneyi Sonuçları

Ÿ Gen alelleri baskın (dominant) veya çekinik (resesif) olabilirler.

Ÿ Üreme hücrelerinde ise tek bir tane kromozom ve sorumlu tek bir gen vardır.

Ÿ Bir gen iki farklı alele sahipse dominant olan kendini gösterir.

Ÿ Vücut hücrelerinde kromozomlar çiftler halinde bulunurlar.

Mende'in çaprazlama deneyleri şu sonuçları ortaya çıkarmıştır:

Ÿ Her kalıtsal özellik bir gen ile kontrol edilir, bu gen ise kromozomlar üzerinde bulunur.

Ÿ Bir birey; iki dominant, iki resesif veya bir dominant ve bir resesif alele sahip olabilir. 

Genotip bir canlının sahip olduğun genlerin toplamıdır. Dominant genler genotipte büyük 

harfle, resesif genler ise küçük harfle gösterilir. Örneğin bezelye bitkisi için sarı renkli tohum 

aleli dominant, yeşil renkli tohum aleli resesiftir. Bu yüzden sarı renkli tohum ( S ) ve yeşil 

renkli tohum ise ( s ) şeklinde gösterilir.  Eğer iki sarı renkli tohum aleli yan yana gelirse ( SS ), 

buna homozigot dominant, eğer iki yeşil renkli tohum aleli yan yana gelirse ( ss ), buna 

homozigot resesif denir. İki farklı alelin yan yana gelmesi durumu ise ( Ss ), heterozigot 

olarak tanımlanır. Dominant gen, hem homorozigot hem de heterezigot durumda 

fenotipte (dış görünüşte) kendini gösterir. Resesif gen ise yanlız homozigot durumda 

kendini gösteren gendir.

BİLİYOR MUYDUN???

İnsanlarda; siyah ten beyaz tene, geniş burun dar 

buruna, koyu göz rengi açık göz rengine, kıvırcık saç 

düz saça ve ayrık kulak memesi yapışık kulak 

memesine baskındır. 

Genotipi Yy olan bir canlının oluşturabileceği gamet (üreme hücresi) çeşitlerini aşağıda 

verilen dairelerin için yazınız. Bunun nedenini kısaca açıklayınız.

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

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

.................................................................................................................................................
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Kalıtsal Hastalıklar

Albinizm: Albino hastalığı olarak da adlandırılır. 

Renkli olmayı sağlayan melanin pigmentinin 

eksikliğinden kaynaklanır. Hayvanlarda da 

görülür. Deri tabakası ince ve renksizdir.

Hemofili: Hemofili X kromozomu üstünde çekinik bir genle taşınan genetik bir hastalıktır. Bu 

hastalığa sahip bireylerin kanını pıhtılaştıracak protein üretilmez. Kan pıhtılaşmadığında ise 

en küçük bir yaralanmada kan kaybından hayati tehlike söz konusu olmaktadır.

Kalıtsal özellikler aktarılırken genlerin herhangi bir mutasyona uğraması ve bu bozuklukların 

nesilden nesile aktarılmasıyla kalıtsal hastalıklar oluşmuştur. Bu hastalıklardan bazıları 

şunlardır:

Renk körlüğü: X kromozomunda çekinik genle taşınan bir 

genetik hastalıktır. Renk körü bireyler kırmızı ve yeşil rengi 

birbirinden ayıramamaktadırlar.

Etkinlik

Aşağıda verilen monohibrit çaprazlamada boş bırakılan yerleri tamamlayınız. 

Ebeveyn fenotipleri:                  ______ boylu         X              kısa boylu 

Ebeveyn genotipleri:                      TT                     X               _______

Gametler: 

F1' in genotipi:                                 Tt

Punnet karesi:    

F1' in fenotipi:                               _____________

F1' in gametleri:                            

F2' in fenotipi ve oranı:                 _____________          

F2' in genotipi:                     _____________                                      

  

veya veya

T

T

t

t

Orak hücreli anemi: Orak hücreli anemi de çekinik genle 

taşınan genetik bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip bireylerin 

alyuvarları mutasyona uğrayarak orak şeklini alır.

Down Sendromu: Down sendromlu bireylerde 46 kromozom yerine 47 kromozom bulunur. 

Geniş elleri, kısa parmakları, tıknaz vücutları vardır.

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü, 21 Mart'ta kutlanır. Bu günün neden 21 Mart'ta 

kutlandığı ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

KEŞFET VE PAYLAŞ
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KEŞFET VE PAYLAŞ
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Biyoteknolojinin Uygulama Alanları: 

GDO'lu ürün, klonlama, yapay seçilim gibi biyoteknolojik çalışmaların olumsuz yanları da 

bulunmaktadır. Bu konuda bir araştırma yapınız ve bilgi notu oluşturunuz. Bilgi notunuzu 

öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

KEŞFET VE PAYLAŞ

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

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

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

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

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

Canlıların DNA'sını değiştirmenin ne gibi etkileri olabilir? Bu etkileri olumlu ve olumsuz olarak 

sınıflandırabilir miyiz?

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

BİYOTEKNOLOJİ 

Bilim insanlarının moleküler biyoloji anlamındaki laboratuvar tekniklerini kullanarak yaşayan 

organizmaların DNA'sında yaptıkları değişiklikleri içeren bilim dalının genel adına Gen 

Mühendisliği denir.

Gelişen teknoloji ile artık canlıların hücresinde ya da DNA'sında değişiklikler meydana 

getirmek mümkündür. Canlıların hücrelerinde var olan fonksiyonları anlamak, görmek ve 

değiştirmek için yapılan işlemlere  biyoteknoloji denir. Biyoteknolojinin faydalandığı diğer 

bilim dalları şunlardır; genetik, mühendislik, biyokimya, fizyoloji, mikrobiyoloji ve DNA 

teknolojisi gibi alanlardan faydalanmaktadır. Kanser hastalığının önlenmesi ve tadavisinde, 

yararlı proteinlerin üretilmesinde, hasar gören beyin hücreleri ve omuriliğin tedavisinde, yeni 

sebze ve meyve üretimin biyoteknoloji sayesinde gerçekleşir.

Biyoteknolojinin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. İnsanlık var olduğu zamandan beri 

biyoteknoloji de var olmuştur. Mayalanma işlemi ilk biyoteknolojik olay olarak nitelendirebiliriz. 

Buradan da anlaşılacağı gibi biyoteknolojik çalışmalar insanlık tarihi kadar eskidir. Gelişen 

teknoloji ile birlikte günümüzde yapılan biyoteknolojik çalışmaların önde gelenleri  şunlardır:

GDO Ürünler Elde Edilmesi: GDO, "Genetiği 

Değiştirilmiş Organizmalar" ifadesinin kısaltmasıdır. 

Canlıların gen yapısını değiştirerek yeni ve üstün 

özellikli ürünlerin elde edilmesini  sağlar. Besin değer 

yüksek, hastalıklara karşı bağışıklığı artırılmış  ve 

iklim şartlarına dayanıklı bitki ve hayvanlar üretilmesi 

sağlanır.

Genetik Islah: Üstün özellikleri olan canlıların, bu özelliklerinin başka canlılarda toplanarak 

daha verimli canlılar üretilmesine genetik ıslah adı verilmektedir. Üstün özellikli canlıların 

insanlar tarafından seçilip çiftleştirilmesine yapay seçilim denir. 

Kök Hücre Tedavisi: Kordon kanı ve kemik 

iliğinden alınan hücreler ile felç, kanser ve 

genetik hastalıkların tedavi edilmesi kök 

hücreler kullanılmaktadır.

Aşı Üretimi: Biyoteknoloji sayesinde, geçmişte 

veya günümüzde ortaya çıkmış mikroplara karşı 

aşılar üretilmektedir.

Klonlama: Canlıların genetik olarak kopyasını oluşturulmasına klonlama denir. 

Biyoteknolojinin son yıllarda büyük tartışmalar yaratan önemli sonuçlarından birisidir. İlk 

genetik kopyalama Dolly adı verilen koyunda gerçekleşmiştir.

DNA parmak izi: Canlının vücut parçalarından alınan DNA'nın şifresinin belirlenmesidir. Adli 

suçlarda, babalık testinde ve kalıtsal hastalıkların belirlenmesinde DNA parmak izi kullanılır.

Antibiyotik Üretimi: Biyoteknoloji sayesinde 

gelişen mikrop çeşitlerine karşı yeni antibiyotik 

üretimi yapılmaktadır.

Yapay Organ Üretimi: Biyoteknoloji sayesinde 

böbrek, kalp ve akciğer yapay olarak üretildi.
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Biyoteknolojinin Uygulama Alanları: 

GDO'lu ürün, klonlama, yapay seçilim gibi biyoteknolojik çalışmaların olumsuz yanları da 

bulunmaktadır. Bu konuda bir araştırma yapınız ve bilgi notu oluşturunuz. Bilgi notunuzu 

öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

KEŞFET VE PAYLAŞ

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

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

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

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

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

Canlıların DNA'sını değiştirmenin ne gibi etkileri olabilir? Bu etkileri olumlu ve olumsuz olarak 

sınıflandırabilir miyiz?

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

BİYOTEKNOLOJİ 

Bilim insanlarının moleküler biyoloji anlamındaki laboratuvar tekniklerini kullanarak yaşayan 

organizmaların DNA'sında yaptıkları değişiklikleri içeren bilim dalının genel adına Gen 

Mühendisliği denir.

Gelişen teknoloji ile artık canlıların hücresinde ya da DNA'sında değişiklikler meydana 

getirmek mümkündür. Canlıların hücrelerinde var olan fonksiyonları anlamak, görmek ve 

değiştirmek için yapılan işlemlere  biyoteknoloji denir. Biyoteknolojinin faydalandığı diğer 

bilim dalları şunlardır; genetik, mühendislik, biyokimya, fizyoloji, mikrobiyoloji ve DNA 

teknolojisi gibi alanlardan faydalanmaktadır. Kanser hastalığının önlenmesi ve tadavisinde, 

yararlı proteinlerin üretilmesinde, hasar gören beyin hücreleri ve omuriliğin tedavisinde, yeni 

sebze ve meyve üretimin biyoteknoloji sayesinde gerçekleşir.

Biyoteknolojinin tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. İnsanlık var olduğu zamandan beri 

biyoteknoloji de var olmuştur. Mayalanma işlemi ilk biyoteknolojik olay olarak nitelendirebiliriz. 

Buradan da anlaşılacağı gibi biyoteknolojik çalışmalar insanlık tarihi kadar eskidir. Gelişen 

teknoloji ile birlikte günümüzde yapılan biyoteknolojik çalışmaların önde gelenleri  şunlardır:

GDO Ürünler Elde Edilmesi: GDO, "Genetiği 

Değiştirilmiş Organizmalar" ifadesinin kısaltmasıdır. 

Canlıların gen yapısını değiştirerek yeni ve üstün 

özellikli ürünlerin elde edilmesini  sağlar. Besin değer 

yüksek, hastalıklara karşı bağışıklığı artırılmış  ve 

iklim şartlarına dayanıklı bitki ve hayvanlar üretilmesi 

sağlanır.

Genetik Islah: Üstün özellikleri olan canlıların, bu özelliklerinin başka canlılarda toplanarak 

daha verimli canlılar üretilmesine genetik ıslah adı verilmektedir. Üstün özellikli canlıların 

insanlar tarafından seçilip çiftleştirilmesine yapay seçilim denir. 

Kök Hücre Tedavisi: Kordon kanı ve kemik 

iliğinden alınan hücreler ile felç, kanser ve 

genetik hastalıkların tedavi edilmesi kök 

hücreler kullanılmaktadır.

Aşı Üretimi: Biyoteknoloji sayesinde, geçmişte 

veya günümüzde ortaya çıkmış mikroplara karşı 

aşılar üretilmektedir.

Klonlama: Canlıların genetik olarak kopyasını oluşturulmasına klonlama denir. 

Biyoteknolojinin son yıllarda büyük tartışmalar yaratan önemli sonuçlarından birisidir. İlk 

genetik kopyalama Dolly adı verilen koyunda gerçekleşmiştir.

DNA parmak izi: Canlının vücut parçalarından alınan DNA'nın şifresinin belirlenmesidir. Adli 

suçlarda, babalık testinde ve kalıtsal hastalıkların belirlenmesinde DNA parmak izi kullanılır.

Antibiyotik Üretimi: Biyoteknoloji sayesinde 

gelişen mikrop çeşitlerine karşı yeni antibiyotik 

üretimi yapılmaktadır.

Yapay Organ Üretimi: Biyoteknoloji sayesinde 

böbrek, kalp ve akciğer yapay olarak üretildi.
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Evrim Teorisi'nin Bazı Önerileri:

19. yüzyıldan beri birçok bilim insanı canlıların değiştiğini gözlemleyip 

kabul etmiş, fakat evrimin mekanizmasını açıklayamamışlardı. İngiliz 

biyolog Charles Darwin, uzun yıllar süren gözlem ve çalışmalar 

sonucunda günümüzde tüm Dünya tarafından kabul edilen evrim 

mekanizmasını açıklayan bilim insanıdır. Darwin'in ortaya koyduğu 

Evrim Teorisi, canlı türlerinin yapılarının sabit kalmadığını ve 

zamanla değişime uğradığını savunur. Darwin, evrime sebep olan 

mekanizmayı doğal seçilim olarak adlandırmıştır. 

CHARLES DARWİN VE EVRİM TEORİSİ

Ÿ Canlılarda; mutasyon (DNA'daki rastgele değişiklikler), eşeyli üreme, mayoz 

bölünme gibi faktörlerin etkisiyle, kalıtsal yapısı birbirinden farklı bireyler oluştuğunu 

savunur.

Ÿ Biyolojik olarak en çok uyum sağlayan canlının ise yaşamaya devam ettiğini,

Darwin'in Evrim Teorisi;

Ÿ Doğal seçilim adlı mekanizmanın, yaşadığı ortama adapte olamayan canlıyı elediğini,

Darwin'in Evrim Teorisi; bugün yaşamakta olan canlı türlerinin, geçmiş zamanda yaşamış olan 

canlı türlerinin değişmesi sonucu oluştuğunu savunur. Canlıların ortak bir kökenden geldiğini 

ve canlı türlerinin zamanla değişerek yeni türleri oluştuğunu savunur.

İngiltere'ye geri döndükten sonra kendi evinde deneylerine 

ve araştırmalarına devam eden Darwin, gözlemlerini ve 

topladığı bilgileri değerlendirip uzun süren bir çalışma 

sonrasında bir kitap altında topladı. “Türlerin Kökeni” 

adlı kitap yayımlandıktan sonra, tüm Dünya'da çok ses 

getirdi. Kitabın genel fikri: "Ne en güçlü olan tür hayatta 

kalır, ne de en zeki olan... Değişime en çok adapte 

olabilendir, hayatta kalan." şeklindedir. 

Charles Darwin'nin Çalışmaları

Charles Darwin, İngiliz bir doktorun oğluydu. 22 yaşında, "HMS Beagle" adında araştırma 

gemisi ile 5 yıl sürecek bir yolcuğa çıktığı zaman tüm hayatı değişti. Bu yolculuk sırasında 

Darwin, yüzlerce farklı canlı türünden örnekler topladı ve canlıların çeşitliliği ile ilgili birçok 

gözlem yaptı. En çok bilgi ve gözlemi Güney Amerika ve Galapagos Adaları'ndaki kuşlar 

üzerinde yaptı. Ayrıca topladığı fosillerin her bir toprak tabakasında değiştiğini gözlemleyen 

Darwin, canlıların yıllar geçtik sonra başkalaştığını, evrimleştiğini düşünmeye başladı. 

Mutasyon

Eşeyli üreme

Mayoz bölünme

.

.

.

Kalıtsal 
varyasyon

Doğal 
seleksiyon

Adaptasyon

Yüzbinlerce yıl 
boyunca bu 
olaylar sürekli 
tekrarlanırsa;

 oluşur.
Yeni türler

BİLİYOR MUYDUN???
Darwin fikirlerini açıkladığı ilk zamanlarda, Evrim Teorisi birçok kesim 

tarafından kabul edilmemiş ve Darwin çeşitli dergi ve gazetelerde alay 

konusu yapılmıştır. Evrimle ilgili bilimsel yeni teorilerin ortaya çıkamaması 

ve Darwin'nin çalışmalarının bilim insanları tarafından desteklenmesiyle 

beraber Darwin'in Evrim Teorisi Dünya'da kabul görmüş önemli bir teori 

halini almıştır. 

Canlılardaki değişimin nasıl meydana geldiği ile ilgili düşüncelerini aşağıda verilen yere 

yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................
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Evrim Teorisi'nin Bazı Önerileri:

19. yüzyıldan beri birçok bilim insanı canlıların değiştiğini gözlemleyip 

kabul etmiş, fakat evrimin mekanizmasını açıklayamamışlardı. İngiliz 

biyolog Charles Darwin, uzun yıllar süren gözlem ve çalışmalar 

sonucunda günümüzde tüm Dünya tarafından kabul edilen evrim 

mekanizmasını açıklayan bilim insanıdır. Darwin'in ortaya koyduğu 

Evrim Teorisi, canlı türlerinin yapılarının sabit kalmadığını ve 

zamanla değişime uğradığını savunur. Darwin, evrime sebep olan 

mekanizmayı doğal seçilim olarak adlandırmıştır. 

CHARLES DARWİN VE EVRİM TEORİSİ

Ÿ Canlılarda; mutasyon (DNA'daki rastgele değişiklikler), eşeyli üreme, mayoz 

bölünme gibi faktörlerin etkisiyle, kalıtsal yapısı birbirinden farklı bireyler oluştuğunu 

savunur.

Ÿ Biyolojik olarak en çok uyum sağlayan canlının ise yaşamaya devam ettiğini,

Darwin'in Evrim Teorisi;

Ÿ Doğal seçilim adlı mekanizmanın, yaşadığı ortama adapte olamayan canlıyı elediğini,

Darwin'in Evrim Teorisi; bugün yaşamakta olan canlı türlerinin, geçmiş zamanda yaşamış olan 

canlı türlerinin değişmesi sonucu oluştuğunu savunur. Canlıların ortak bir kökenden geldiğini 

ve canlı türlerinin zamanla değişerek yeni türleri oluştuğunu savunur.

İngiltere'ye geri döndükten sonra kendi evinde deneylerine 

ve araştırmalarına devam eden Darwin, gözlemlerini ve 

topladığı bilgileri değerlendirip uzun süren bir çalışma 

sonrasında bir kitap altında topladı. “Türlerin Kökeni” 

adlı kitap yayımlandıktan sonra, tüm Dünya'da çok ses 

getirdi. Kitabın genel fikri: "Ne en güçlü olan tür hayatta 

kalır, ne de en zeki olan... Değişime en çok adapte 

olabilendir, hayatta kalan." şeklindedir. 

Charles Darwin'nin Çalışmaları

Charles Darwin, İngiliz bir doktorun oğluydu. 22 yaşında, "HMS Beagle" adında araştırma 

gemisi ile 5 yıl sürecek bir yolcuğa çıktığı zaman tüm hayatı değişti. Bu yolculuk sırasında 

Darwin, yüzlerce farklı canlı türünden örnekler topladı ve canlıların çeşitliliği ile ilgili birçok 

gözlem yaptı. En çok bilgi ve gözlemi Güney Amerika ve Galapagos Adaları'ndaki kuşlar 

üzerinde yaptı. Ayrıca topladığı fosillerin her bir toprak tabakasında değiştiğini gözlemleyen 

Darwin, canlıların yıllar geçtik sonra başkalaştığını, evrimleştiğini düşünmeye başladı. 
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Yüzbinlerce yıl 
boyunca bu 
olaylar sürekli 
tekrarlanırsa;

 oluşur.
Yeni türler

BİLİYOR MUYDUN???
Darwin fikirlerini açıkladığı ilk zamanlarda, Evrim Teorisi birçok kesim 

tarafından kabul edilmemiş ve Darwin çeşitli dergi ve gazetelerde alay 

konusu yapılmıştır. Evrimle ilgili bilimsel yeni teorilerin ortaya çıkamaması 

ve Darwin'nin çalışmalarının bilim insanları tarafından desteklenmesiyle 

beraber Darwin'in Evrim Teorisi Dünya'da kabul görmüş önemli bir teori 

halini almıştır. 

Canlılardaki değişimin nasıl meydana geldiği ile ilgili düşüncelerini aşağıda verilen yere 

yazınız.
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DEĞERLENDİRME SORULAR

1. Aşağıdaki soruları verilen şekle göre cevaplayınız.

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

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

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

b. Şekilde harflendirilmiş kısımların adını yazınız .

a. Şekildeki yapının adını yazınız.

 

a : ...................................        b : ................................... c : ...................................

c. "c" yerine gelebilecek molekülleri sıralayınız.

2. Aşağıdaki diyagram insan vücudunda gerçekleşen iki farklı hücre bölünmesi çeşidini 

göstermektedir. 

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

b. Hücre bölünmelerinin ilk aşamalarında hücrelerin 46 kromozomu vardır. Buna göre 

geriye kalan boş hücrelerin kromozom sayılarını belirtiniz

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

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

. 

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

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

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

b. A ile harflendirilmiş bölünme sonucu 

a.  A ile harflendirilmiş hücre 

     bölünmesini adlandırınız. 

    oluşan özel hücrelere verilen adı 

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

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

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

    yazınız.

3. Aşağıda mitoz bölünmenin evrelerine ait hücre şekilleri verilmiştir. Evrelerin adını ve 

kromozomların hareketini gösterecek şekilde soruyu cevaplayınız. 

4. Aşağıda verilen DNA'nın eksik bazlarını doğru şekilde tamamlayınız. 

5. Mendel'in çaprazlama deneyinin ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir?

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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DEĞERLENDİRME SORULAR

1. Aşağıdaki soruları verilen şekle göre cevaplayınız.

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

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

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

b. Şekilde harflendirilmiş kısımların adını yazınız .

a. Şekildeki yapının adını yazınız.

 

a : ...................................        b : ................................... c : ...................................

c. "c" yerine gelebilecek molekülleri sıralayınız.

2. Aşağıdaki diyagram insan vücudunda gerçekleşen iki farklı hücre bölünmesi çeşidini 

göstermektedir. 

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

b. Hücre bölünmelerinin ilk aşamalarında hücrelerin 46 kromozomu vardır. Buna göre 

geriye kalan boş hücrelerin kromozom sayılarını belirtiniz

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

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

. 

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

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

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

b. A ile harflendirilmiş bölünme sonucu 

a.  A ile harflendirilmiş hücre 

     bölünmesini adlandırınız. 

    oluşan özel hücrelere verilen adı 

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

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

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

    yazınız.

3. Aşağıda mitoz bölünmenin evrelerine ait hücre şekilleri verilmiştir. Evrelerin adını ve 

kromozomların hareketini gösterecek şekilde soruyu cevaplayınız. 

4. Aşağıda verilen DNA'nın eksik bazlarını doğru şekilde tamamlayınız. 

5. Mendel'in çaprazlama deneyinin ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir?
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6. Aşağıda verilen hücrelerin diploit veya haploit olduklarını (√) işareti ile belirtiniz.

7. Verilen tabloyu uygun şekilde doldurunuz. 

8. Doğal seçilim mekanizması ne demektir? Kısaca açıklayınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hücre çeşidi Diploit (2n) Haploit (n)

Sperm hücresi

Akyuvar 

Deri hücresi

Yumurta hücresi

Sperm ana hücresi

Genotip Fenotip Gametler

AA A A

Aa

Tt

t

C, c

B, b

C

DEĞERLENDİRME SORULARI

DNA: Deoksiribonükleik asit, hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini kontrol 

eden ve kalıtımı sağlayan moleküldür.

Homozigot: İki aynı alelin oluşturduğu genotipe denir.

Nükleotit: Organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfattan oluşan, DNA'nın 

yapıtaşıdır.

Doğal seleksiyon: Doğal seleksiyon, doğada sürekli bir yaşam 

mücadelesi olduğu ve bu mücadelede hayatta kalanların hep “güçlü ve 

doğal şartlara uygun” canlılar olacağı varsayımıdır.

Gen: Kalıtım birimidir. Kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid 

dizisidir. 

Evrim: Canlı türlerinin, nesilden nesile değişime uğrayarak; ilk 

durumundan farklı aşama ve özellikler kazanmasıdır. Mutasyon, doğal 

seçilim gibi mekanizmalar sonucu yeni türlerin oluşmasıdır. 

Genetik şifre: Genetik kod, genetik materyalde kodlanmış bilginin 

tamamına denir.

Alel gen: Bir özellikle ilgili genin alternatif formlarıdır.

Genotip: Bir canlının sahip olduğun genlerin toplamıdır.

Fenotip: genetik (genotip) ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin 

canlının dış görünüşündeki yansımasıdır. 

Heterozigot: İki farklı alelin oluşturduğu genotipe denir. 

Kromozom: Bölünme sırasında çekirdeğinin içinde beliren ve kromatin 

ipliklerinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, kalıtsal özelliklerin yeni bireylere 

geçmesine yarayan, kıvrık çubuk biçimindeki cisim.

Mayoz: 4 yavru hücrenin oluştuğu ve genetik materyal miktarının yarıya 

indiği hücre bölünmesi çeşididir. 

Mitoz: 2 yavru hücrenin oluştuğu ve genetik materyal miktarının 

değişmediği hücre bölünmesi çeşididir.

Monohibrit çaprazlama: Yalnızca bir özellik dikkate alınarak yapılan 

çaprazlamalara monohibrit çaprazlama denir. 

Yapay seleksiyon: İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün ırkların 

seçilerek üretilmesi ve güçsüzlerin yok edilmesine yapay seleksiyon denir.

SÖZLÜK
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t
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C
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...................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Yukarıdaki ilk resimde sıcak kahveden, çevreye doğru ısı aktarıldığı, ikinci resimde ise buzlu 

suyun çevreden soğuk olması nedeniyle çevreden buzlu su bardağına doğru ısı aktarıldığını 

söyleyebilir. Siz de günlük yaşamınızda karşılaştığınız bu tür ısı aktarımı içeren olaylara 

örnekler veriniz.

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

Yukarıda verilen örneklerde de olduğu gibi ısının, sıcaklıkları farklı iki cisim arasında aktarılan bir 

enerji çeşidi olduğunu ve sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru 

akar. Başka bir ifadeyle sıcaklık farkından dolayı maddeler arasında aktarılan enerjiye ısı 

enerjisi denir. Isı akışı sıcak cisimden soğuk cisme doğrudur ve bu akış sıcaklıklar 

eşitleninceye kadar devam eder. Sıcaklıklar eşitlenince ortaya çıkan sıcaklığa denge 

sıcaklığı veya bu olaya da ısıl denge denir. Isı, bir enerji çeşidi olduğuna göre birimi joule (J) 

olarak ifade edilir. Ancak günlük yaşamda Isı enerjisi için kalori (cal) birimi de kullanılmaktadır.  

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

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

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

1 cal = 4.18 j dür.

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

ISI VE SICAKLIK

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

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

Isının sıcaklıkları farklı iki cisim arasında aktarılan bir enerji çeşidi olduğunu öğrendik. Peki 

burada geçen sıcaklık kavramının ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Ya da sıcaklık nedir 

diye bir soruya nasıl yanıt verirsiniz?

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

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

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

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

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

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

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

İşte maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları 

kinetik enerjileri tek tek aynı olabildiği gibi farklı da 

olabilir. Bu sebepten dolayı sıcaklık, tek bir 

taneciğin değil, maddeyi oluşturan taneciklerin 

tamamının kinetik enerjilerinin ortalamasıdır. 

Herhangi bir kap içerisinde su ısıtılırken, bir su 

molekülü daha hızlı diğer su molekülü ise çok daha 

yavaş hareket edebilmektedir. Hareketin, kinetik 

enerji olarak ifade edildiğini öğrenmiştik.

Sıcaklık, maddenin moleküllerinin hareketi ile 

ilgilidir, maddenin molekülleri ne kadar hareketli 

ise sıcaklık o kadar fazladır. Kısacası sıcaklık, 

fiziksel bir büyüklüktür ve termometre ile 

ölçülür. En yaygın olarak kullanılan sıcaklık 

birimleri Celcius(°C ), Kelvin(K), Fahrennayt (F), 

Reomür(R) dür.

BİLİYOR MUYDUN???

Dünya'nın güney kutbunda yer alan Antartika’dan dolayı güney yarıkürede kutup 

çemberlerinden sonra kuzey yarıküreye oranla sıcaklık çok daha düşüktür. 
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Özdeş ısıtıcılarla aynı süre içerisinde ısı verilen aynı tür maddelerden  miktarı fazla olanın 

sıcaklığı, miktarı az olanın sıcaklığından düşük olur. Başka bir ifadeyle miktarı fazla olanla 

az olanı aynı sıcaklığa getirmek için miktarı fazla olan maddeyi daha çok ısıtmamız 

gerekecektir.

Isı Alışverişi ve Sıcaklık Değişimi

Yaz aylarında hava çok sıcakken dışardan eve geldiğinizde soğuk su içme 

ihtiyacınız doğar. Oldukça soğuk bir su elde etmek için bardağa su koyup 

içerisine buzları atarsınız. Bardaktaki su soğurken aynı anda buzlar da erir. 

Bu olayda buz ile su arasında nasıl bir etkileşim olmuştur?  Bunu nasıl 

açıklarsınız?

KEŞFET VE PAYLAŞ

Öğretmeninizin yardımıyla laboratuar ortamında 

yandaki şekilde verildiği gibi miktarları farklı suları 

özdeş ısıtıcılarda eşit zaman aralığında ısı veriniz 

ve sıcaklıklarını ölçünüz.

Isıtıcılar: Özdeş

Isı vermes üresi: Eşit 

Kütle: Çok 

Sıcaklık farkı: ................. 

Isıtıcılar: Özdeş

Isı vermes üresi: Eşit 

Kütle: Az 

Sıcaklık farkı: ................. 

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

Sıcaklık değişimi ile ilgili gözleminizi tabloda boş bırakılan yere yazarak, elde ettiğiniz sonuçları 

yorumlayınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

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

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

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

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

Termometre

Bir cismin sıcaklığı ölçmeye yarayan alete termometre denir. 

Termometreler; civalı, alkollü veya metal termometre olabilir. 

Termometredeki hazne civa veya alkol gibi sıvılarla doldurulur. 

Bu hazne, bir maddeye daldırıldığında veya madde ile temas 

ettiğinde o maddenin tanecikleri haznenin camına çarpar. Bu 

durumda önce madde ve cam arasında, daha sonra cam ve 

haznedeki sıvı arasında enerji aktarımı gerçekleşir. 

Enerji aktarımı sonucunda haznedeki sıvının taneciklerinin hareket enerjileri artarsa bu 

tanecikler daha hızlı hareket eder ve tanecikler arasındaki mesafe artar. Bu artış sonucunda 

tanecikler arasındaki mesafe artar. Bu artış sonucunda tanecikler hazneye sığmaz ve cam 

borudaki hacmi doldurmaya başlar ve sıvı seviyesi yükselir. Benzer şekilde haznedeki sıvının 

taneciklerinin hareket enerjileri azaldığında tanecikler arasındaki mesafe azalır ve cam 

borudaki sıvı seviyesi düşer. Termometreden okunan değer, termometrenin temas ettiği 

maddenin sıcaklığı olarak kaydedilir. Bu değer termometrenin temas ettiği maddenin 

taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri ile ilişkili olarak yükselir veya düşer.

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

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

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

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

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

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

Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya getirildiklerinde yani birbirlerine temas ettiklerinde 

sıcaklık farkından dolayı maddenin taneciklerinin arasında enerji aktarımı (alış-verişi) 

gerçekleşir. Farklı sıcaklıklardaki maddeler birbirine dokundurulduğunda ısı aktarımı, 

sıcak olan maddedeki taneciklerin, soğuk olan maddedeki taneciklerle çarpışır.

Sıcaklığı fazla olan madde, sıcaklığı az olan madde ısı enerjisi verir.

Çarpışma sırasında tanecikler arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Çarpışmadan sonra hızlı 

hareket eden tanecikler yavaşlarken yavaş hareket eden tanecikler hızlanır. Yani sıcaklığı fazla 

olan madde ısı enerjisi vererek soğur, sıcaklığı az olan madde de verilen bu enerjiyi alarak 

ısınır yani sıcaklığı artar.

Ÿ Isı alış verişinin gerçekleşebilmesi için maddelerin ilk sıcaklıklarının farklı olması gerekir.

Isı Alış Veri Özellikleri

Ÿ Isı alış verişi, maddelerin sıcaklıkları yani taneciklerin hızları eşit oluncaya kadar sürer. 

Ÿ Isı alan maddenin taneciklerinin hızı (hareketliliği) artar.

Ÿ Isı alış verişinde maddelerin dokundurulmadan önceki ısı miktarlarının toplamı, 

dokundurulduktan sonraki ısı enerjilerinin toplamına eşittir.

Ÿ Isı veren maddenin taneciklerinin hızı (hareketliliği) azalır.

Ÿ Isı alış verişinde alınan ve verilen ısı enerjisi miktarları daima birbirine eşittir.
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...................................................................................................................................................

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

Termometre
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...................................................................................................................................................

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

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

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

Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya getirildiklerinde yani birbirlerine temas ettiklerinde 

sıcaklık farkından dolayı maddenin taneciklerinin arasında enerji aktarımı (alış-verişi) 
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Ÿ Isı alış verişinin gerçekleşebilmesi için maddelerin ilk sıcaklıklarının farklı olması gerekir.

Isı Alış Veri Özellikleri

Ÿ Isı alış verişi, maddelerin sıcaklıkları yani taneciklerin hızları eşit oluncaya kadar sürer. 

Ÿ Isı alan maddenin taneciklerinin hızı (hareketliliği) artar.

Ÿ Isı alış verişinde maddelerin dokundurulmadan önceki ısı miktarlarının toplamı, 

dokundurulduktan sonraki ısı enerjilerinin toplamına eşittir.

Ÿ Isı veren maddenin taneciklerinin hızı (hareketliliği) azalır.

Ÿ Isı alış verişinde alınan ve verilen ısı enerjisi miktarları daima birbirine eşittir.
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...................................................................................................................................................

Bir maddenin sıcaklığındaki artış süresinin madde miktarına bağlı olduğu öğrendik. Peki, 

sıcaklık artış süresini etkileyen başka özellikler var mıdır?

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

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

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

Yandaki gibi zeytinyağı ve sudan yüz ellişer 

gram alıp özdeş ısıtıcılarda aynı süre ısı 

verirsek, öz ısısı düşük olan zeytinyağının 

sıcaklığı daha çok artar. Öz ısısı yüksek olan 

sudaki sıcaklık artışı ise zeytinyağı kadar 

olmaz. Yani ısı ile öz ısı  doğru orantılıdır.

Farklı öz ısı değerlerine sahip maddelerin 

sıcaklık değişimleri de farklı olur. Öz ısısı 

büyük olan maddeler ısıtılırken daha fazla ısı 

almaktadır, bu nedenle soğurken de dışarıya 

daha çok ısı vermektedirler. Doğada öz ısısı 

yüksek olan maddelerden biri de sudur. Suyun 

öz ısısının yüksek olmasından dolayı ısı alış 

verişlerinde suyun sıcaklık değişimi diğer 

maddelere göre daha az olur.

Çeşitli maddelerin öz ısıları aşağıdaki tabloda verilmiştir

Bir maddenin sıcaklığındaki artış madde miktarına bağlı olduğu gibi maddenin türüne de 

bağlıdır. Bir gram saf maddenin sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli ısı miktarına öz ısı denir. Öz 

ısı “c” sembolü ile gösterilir.

1 gram suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan ısı miktarı 1 kaloridir. Bundan dolayı 

suyun öz ısısı  c = 1 cal / g°C veya c = 4.18  J / g °C  olarak ifade edilir. Bütün maddelerin öz 

ısıları farklıdır. Bu nedenle öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 

BİLİYOR MUYDUN???
En yaygın olarak kullanılan civalı termometrelerin aynında, alkollü termometreler, metal 

termometreler, elektrik direncine karşı çalışan termometreler ve ışınımla çalışan termometreler 

de vardır.

Madde
(cal / g°C)

Öz ısı Öz ısı
( J / g°C)

Su 1 4.18

Alkol 0.607 2.54

Zeytinyağı 0.47 1.96

Bakır 0.088 0.37

Buz 0.5 2.9

Alüminyum 0.22 0.91

Cam 0.2 0.836

Isının, öz ısı, kütle ve sıcaklık değişimi ile olan değişimlerini birleştirdiğimizde aşağıdaki 

bağıntıyı elde ederiz.

Isı enerjisi  =   kütle  × öz ısı × sıcaklık farkı
        

           Q       =   m    ×   c   ×    ∆t

 t1 = ilk sıcaklık (°C)

c  = maddenin öz ısısı (J/g °C) veya (cal / g °C)

∆t = t2 - t1

 t2 = son sıcaklık (°C)

Q  = maddenin aldığı ya da verdiği ısı enerjisi (joule) , (cal)

m  = maddenin kütlesi (g)

Örnek Problem: 

20 °C'taki 100 g demiri 70°C'a kadar ısıttığımızda 2300 J'lük ısı veriliyor. Buna göre demirin öz 

ısısı kaçtır?

Demirin ilk sıcaklığı    t1 = 20 °C         ∆t =  t2 - t1   

Demirin son sıcaklığı   t2 = 70 °C     ∆t =  70 - 20  =  50 °C   

Demirin kütlesi            m = 100 g     Q  =   m    ×   c   ×    ∆t

Demirin aldığı ısı         Q = 2300 J                              2300  =   100  x  c   x  50

Demirin öz ısısı            c = ?                                      c  =   0.46 J /g °C
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Aşağıda ısı alış verişiyle ilgili  örnek problemler verilmiştir. Soruları dikkatlice uyarak çözünüz.

SORU 1: 

20 °C sıcaklıktaki 200 g kütleli suya 4000 cal ısı enerjisi verilirse son sıcaklığı kaç °C olur? 

(suyun öz ısısı: c = 1 cal/g°C)

SORU 2:

Öz ısısı 0.4 cal/g °C olan bir cismin sıcaklığı 10 °C'tan 50 °C'a çıkarılmak isteniyor. Cismin kütlesi 

5 kg olduğuna göre, bu cisme kaç cal ısı enerjisi verilmelidir?

SORU 3: 

Kütlesi “m”, öz ısısı “c” olan bir katı maddeye “Q” kadar ısı verildiğinde sıcaklık “t” kadar artıyor. 

Öz ısısı “3c” olan “2m” kütleli başka bir katı maddeye “12Q” ısı verilirse, sıcaklık artışı kaç t olur?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maddelerin doğada katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunduğunu biliyoruz. Maddenin hallerini 

moleküller arasındaki çekim kuvveti belirler. Isı alan bir maddenin molekülleri arasındaki çekim 

kuvveti aşağıda gösterildiği gibi zayıflar, moleküller arasındaki mesafe artar.

Maddenin Hal Değişiminde Isı Alış-verişi

Katı maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti en fazla, gaz maddenin tanecikleri 

arasındaki çekim kuvveti en azdır.

Molekülü oluşturan atomlar arasında kimyasal bağ vardır. 

Örneğin, su (H2O) molekülünde oksijen atomu, iki ayrı hidrojen 

atomu ile birer tane kimyasal bağ yapmıştır.

Bunun yanında içtiğimiz bir bardak suyun sayısız su (H2O) 

molekülünden oluştuğunu biliyoruz. Moleküller arasında da 

çekim kuvveti vardır yalnız bu çekim kuvveti molekülü oluşturan 

atomlar arasındaki kimyasal bağdan daha zayıftır. Moleküller 

arasındaki çekim kuvveti maddenin halini belirler.

MADDE ve ISI
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arasındaki çekim kuvveti maddenin halini belirler.
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Maddelerin Hal Değişimi

Katı halde;

- Maddenin sıcaklığı azdır.

- Taneciklerin titreşim enerjisi azdır.

- Tanecikler arası çekim kuvveti fazladır.

Aşağıda verilen tabloda boş bırakılan yerleri maddenin katı, sıvı ve gaz hallerindeki tanecik 

özelliklerini düşünerek doldurunuz.

Maddenin Hal Değişiminde Isı Alış-Verişi

Buzluktan çıkardığınız buz parçalarını masanın üzerine 

koyarsanız, bir süre sonra buz parçalarının eriyerek suya 

dönüştüğünü gözlemleyeceksiniz. Çevresinden ısı alan buzun 

molekülleri arasındaki bağlar zayıflar ve buz, sıvı hale geçer.

Erime ve Donma Isısı

- Sıcaklık artmıştır. 

Sıvı halde;

- Tanecikler kendi aralarında serbestçe hareket etmeye başlarlar.

-  Sıcaklık arttıkça, titreşim enerjisi artar, tanecikler arasındaki çekim 

kuvveti zayıflar.

Gaz halde;

- Sıcaklık daha da artmıştır.

- Enerjinin çok fazla olmasından dolayı tanecikler artık bir arada 

duramaz, serbestçe hareket etmeye başlar.

- Taneciklerin arasındaki çekim kuvveti en azdır.

Tanecikler arası çekim kuvveti

Tanecikler arası mesafe

Taneciklerin hareket enerjisi

Titreşim hareketi

Katı Sıvı Gaz

Fazla

Orta

Var

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

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

0°C'nin altındaki sıcaklıklarda su hep katı haldedir. Buz erirken ısı aldığına göre buzun 

sıcaklığında da sizce bir değişme olur mu? 

DENEY

Deneyin adı: Erime ve Donma Isısı

- Bez 

- Sıcak su

- Deney tüpleri

- Beherglas

- İki adet termometre

- Buz parçaları                            

Kullanılacak Malzemeler:

Deneyin Yapılışı:

Buz parçalarını bez parçasının arasında kırarak küçük parçalara ayırınız ve deney tüpüne 

koyunuz. Sıcak suyu beherglasa soldurunuz. Termometrenin birini içinde kırık buz parçaları 

olan deney tüpünün içine, diğerini ise sıcak suyun içine koyarak her ikisi için de ilk baçtaki 

sıcaklıklarını ölçüp kaydediniz. Deney tüpünü sıcak suya daldırınız. Buzun ve deney tüpünün 

sıcaklıklarını her üç dakikada bir buz tamamen eriyinceye kadar ölçüp kaydediniz.

Sonuçlar:

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

...................................................................................................................................................
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0°C'nin altındaki sıcaklıklarda su hep katı haldedir. Buz erirken ısı aldığına göre buzun 

sıcaklığında da sizce bir değişme olur mu? 

DENEY

Deneyin adı: Erime ve Donma Isısı

- Bez 

- Sıcak su

- Deney tüpleri

- Beherglas

- İki adet termometre

- Buz parçaları                            

Kullanılacak Malzemeler:

Deneyin Yapılışı:

Buz parçalarını bez parçasının arasında kırarak küçük parçalara ayırınız ve deney tüpüne 

koyunuz. Sıcak suyu beherglasa soldurunuz. Termometrenin birini içinde kırık buz parçaları 

olan deney tüpünün içine, diğerini ise sıcak suyun içine koyarak her ikisi için de ilk baçtaki 

sıcaklıklarını ölçüp kaydediniz. Deney tüpünü sıcak suya daldırınız. Buzun ve deney tüpünün 

sıcaklıklarını her üç dakikada bir buz tamamen eriyinceye kadar ölçüp kaydediniz.

Sonuçlar:
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1. Sıcak suyun sıcaklığının zamanla azalmaktadır.

Deney sonuçlarınızı:

2. Buzun sıcaklığının ise değişmeden 0°C'ta bir süre sabit kalmaktadır.

Erime ve Donma Isısı deneyinde katı maddelerin erirken çevreden ısı aldığını 

gözlemlemişsinizdir. Çevreden alınan ısı, katı maddelerin erime sıcaklığına gelmesi ve 

tamamen erimesi için kullanılır.  

Hal değişimi sırasında saf maddelerin sıcaklığı bir süre sabit kalır. Yaptığımız etkinlikte de buz 

tamamen su oluncaya kadar sıcaklık 0°C'ta sabit kalmıştır. Bu sıcaklık buzun erime sıcaklığıdır. 

Buzun sıcaklığı sabitken bile suyun sıcaklığının azalması, suyun buza ısı verdiğini gösterir. 

Buzun sudan aldığı ısı, moleküllerin arasındaki bağların zayıflamasına ve katı halden sıvı hale 

geçmesine sebep olmuştur. Saf maddeler hal değişimi sırasında aldıkları enerjiyi 

tanecikleri arasındaki mesafenin artması veya azalması için kullanırlar. Maddenin ısı 

alarak katı halden sıvı hale geçmesine erime denir. Erimenin başladığı sıcaklığa ise erime 

sıcaklığı denmektedir. Erime sıcaklığındaki 1 gram maddenin katı halden sıvı hale geçmesi için 

gerekli ısı miktarına erime ısısı denir ve  erime ısısı Le ile gösterilir. Erime ısısının birimi j/g'dır.

şeklinde not edebilirsiniz.

Maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesine donma, katılaşmaya başladığı sıcaklığa 

ise donma sıcaklığı denilmektedir. Donma sıcaklığındaki 1g saf sıvının katı hale geçmesi için 

çevreye verdiği ısıya donma ısısı denir. Donma ısısı Ld ile gösterilir, birimi j/g dır.

Donma olayı erimenin tam tersi bir olaydır. Donma ısısındaki sıvı maddenin katı hale gelmesi 

için birim kütlesi başına verdiği ısı miktarı, erime sırasında aldığı ısı ile aynıdır. Yani donma ısısı 

erime ısısına eşittir. Her maddenin donma ve erime ısısı farklıdır. Başka bir ifadeyle donma ve 

erime ısısı maddenin ayırt edici bir özelliğidir. 

Q: Çevreden alınan Isı enerjisi (J)

m: Kütle (g)

Le: Erime ısısı (J/g)

Aşağıda verilen örnek problemde buzun tamamen sıvı hale gelmesi için gereken ısı miktarını 

sorulmaktadır. Yukarıdaki bağıntıyı kullanarak buzun erimesi için gerekli ısı miktarını bulunuz.

Erime sıcaklığındaki maddelerin aldıkları ısı enerjini aşağıdaki bağıntı ile hesaplayabiliriz:

Isı Enerjisi  =   kütle  × erime ısısı
        

                        Q       =   m    ×   Le

Örnek Problem: Erime sıcaklığında 20 gram buzun tamamen erimesi için gerekli ısı miktarı 

nedir? (Le = 334,4 J/g)
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Aşağıda verilen örnek problemde suyun tamamen buz hale gelmesi için çevreye verilen ısı 

miktarını sorulmaktadır. Yukarıdaki bağıntıyı kullanarak suyun donması için çevreye verilecek 

ısı enerjisi miktarını hesaplayınız.

Q: Çevreye verilen Isı enerjisi (J)

m: Kütle (g)

Ld: Donma ısısı (J/g)

Donma sıcaklığındaki maddelerin aldıkları ısı enerjini aşağıdaki bağıntı ile hesaplayabiliriz:

        
Isı Enerjisi  =   kütle  × donma ısısı

                        Q       =   m    ×   Ld

Örnek Problem: Donma sıcaklığında 150 gram suyun tamamen donması için çevreye 

verilecek ısı miktarı nedir? (Ld = 334,4 J/g)
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ÜNİTE 6ÜNİTE 6
Buharlaşma ve Yoğuşma Isısı

Sıvıların buhar haline gelmesi için molekülleri arasındaki bağların zayıflayıp kopması gerekir. 

Bu durum sıvı moleküllerinin ısı alarak hareketlerinin artması ile gerçekleşir. Yani bir sıvının 

buharlaşması için ısı alması gerekir. Bu durumun tam tersi olarak da gaz halindeki bir maddenin 

yoğuşması için molekülleri arasındaki bağların kuvvetlenmesi gerekir. Bu bağların oluşmasını 

sağlayan etkenlerden biri gaz maddelerin etrafına ısı vermesidir.

Maddenin ısı alarak sıvı halden gaz hale geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşma her 

sıcaklıkta olur. Kaynama ise sıvının içerisinde gaz kabarcıklarının oluşmasıdır. Kaynama hızlı 

buharlaşmadır. Sıvının kaynamaya başladığı sıcaklığa kaynama sıcaklığı denir. Kaynama 

sıcaklığı saf maddeler için ayırt edicidir. Kaynama sıcaklığındaki 1g sıvıyı gaz haline 

geçirmek için gerekli ısıya buharlaşma ısısı denir. Buharlaşma ısısı Lb ile, birimi j/g'dır.

Gaz halindeki bir maddenin çevreye ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma denir. Yoğuşma 

olayının başladığı sıcaklığa yoğuşma sıcaklığı denir. Kaynama sıcaklığındaki 1g gaz halindeki 

maddenin sıvı hale geçerken verdiği ısıya yoğuşma ısısı denir. Yoğuşma ısısı Ly ile gösterilir, 

birimi j/g dır.

Kaynama sıcaklığındaki maddelerin aldıkları ısı enerjini ve yoğuşma sıcaklığındaki maddelerin 

verdikleri ısı enerjisi miktarları aşağıdaki bağıntılar ile hesaplayabiliriz:

Erime ve donma ısılarında olduğu gibi buharlaşma ısısı yoğuşma ısısına eşittir (Lb=Ly). Farklı 

maddelerin buharlaşma – yoğuşma ısıları da farklıdır. Yani buharlaşma – yoğuşma ısıları 

maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ

        

            Q   =   m   ×  Lb             Q   =   m   ×  Ly

        

m: Kütle (g)                m: Kütle (g)

Ld: Burharlaşma ısısı (J/g)               Ly: Yoğuşma ısısı (J/g)

Q: Çevden alınan Isı enerjisi (J)              Q: Çevreye verilen Isı enerjisi (J)

Baharlaşma ve yoğuşma ısı ile ilgili verilen örnek problemleri yukarıdaki bağıntıları kullanarak 

hesaplayınız.

Örnek Problem 1: Kaynama sıcaklığındaki 60 gram suyun tamamen buharlaşması için kaç 

joule ısı gereklidir? (Lb = 2257 J/g)

Örnek Problem 2: Yoğuşma sıcaklığında olan bir gazın, çevresine verdiği ısı enerjisi 210 joule 

ise kaç gramı sıvı hale geçmiştir. (Ly = 70 j/g) 

Isınma eğrisi

Yandaki grafikte -10 °C bulunan 

buzun ısıtılması ile oluşan sıcaklık-

zaman grafiği görülmektedir.

Grafiğe göre;

1. A-B noktaları arasında buzdur. 

Alınan ısı buzun sıcaklığını 

artırır.

2. B-C noktaları arasında buz ve 

su karışımı vardır. Alınan ısı 

buzun erimesi için kullanılır. 

Sıcaklık sabittir.

3. C-D noktaları arasında sudur. Alınan ısı suyun sıcaklığını artırır.

4. D-E noktaları arasında su ve buhar karışımıdır. Alınan ısı suyun buharlaşması için kullanılır. 

Sıcaklık sabittir.

5. E-F noktaları arasında buhardır. Alınan ısı buharın sıcaklığını artırmaktadır.

Yandaki verilen grafikte 110 °C 

bulunan su buharının soğutulması  

ile oluşan sıcaklık-zaman grafiği 

görülmektedir.

Soğuma  eğrisi

1. E-F noktaları arasında buhardır. 

Buhar ısı kaybederek sıcaklığı 

azalmaktadır.

Grafiğe göre;

2. D-E noktaları arasında su ve 

buhar karışımıdır. Kaybedilen 

ısı buharın yoğuşmasına 

neden olur. Sıcaklık sabittir.

5. A-B noktaları arasında buzdur. Buzun sıcaklığı giderek azalmaktadır.

3. C-D noktaları arasında sudur. Suyun kaybettiği ısı suyun sıcaklığını azaltır.

4. B-C noktaları arasında buz ve su karışımı vardır. Su ısı vererek donmaktadır. Sıcaklık sabittir.
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ÜNİTE 6ÜNİTE 6
DEĞERLENDİRME SORULARI

a. K maddesinin katı haldeki öz ısısı nedir?

b. K maddesinin sıvı haldeki öz ısısı nedir?

c. K maddesinin erime ısısı nedir?

1. Başlangıçta katı olan 5 g kütleli K maddesine ait ısı-sıcaklık 

grafiği yan tarafta verilmiştir.

d. K maddesinin erime sıcaklığı nedir?

2. Eşit zaman aralığında eşit ısı veren bir ısıtıcıda, 200 g  X 

katısı ıstıldığında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi 

olmaktadır. Buna göre;

    X cismine, 60 °C sıcaklığa gelmesi için verilmesi gereken 

ısı 1600 J olduğuna göre, X maddesinin erime ısısı nedir?

3.  L maddesine ait ısı – sıcaklık grafiği yan tarafta verilmiştir. L 

maddesinin erime ısısı 250 cal/g olduğuna göre;

b. L maddesi kaç gramdır?

a. L maddesinin erime ve kaynama noktaları nedir?

c. L maddesinin sıvı haldeki öz ısısı nedir?

4.  Isı alış verişinin sadece demir maddeler arasında olduğu 

bir ortamda demirden yapılmış, kütleleri eşit K ve L 

maddelerinin son sıcaklığı ne olur? 

5.  -10 °C'taki 100 gram buzun tamamının, 110 °C'ta su buharı haline geçmesi için gerekli olan 

ısı miktarını, suyun ısınma eğrisini çizerek, kalori (cal) cinsinden hesaplayınız. (cbuz=0,5 

cal/g°C, csu=1 cal/g°C , Le= 80 cal/g, Lb=540 cal/g)

6. Sıcaklığı 120 °C olan su buharını, -20°C'ta buz haline getirmek için dışarıya verilecek olan 

toplam ısı miktarını, suyun soğuma eğrisini çizerek kalori (cal) cinsinden hesaplayınız.  

(cbuz=0,5 cal/g°C, csu=1 cal/g°C , Le= 80 cal/g, Lb=540 cal/g)

SÖZLÜK

Buharlaşma ısısı: Kaynama sıcaklığındaki 1 gram saf sıvıyı aynı 

sıcaklıktaki 1 gram buhar haline getirmek için gerekli ısıdır.

Erime: Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine denir.

Yoğuşma: Atmosferdeki su buharının gaz halden sıvı hale geçmesidir. 

Buharlaşmanın tersidir.

Erime ısısı: Erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin 

tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına  denir.

Isı: Sıcaklıkları farklı iki cisim arasında aktarılan bir enerji çeşididir.

Sıcaklık: Bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir 

sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür.

Donma ısısı: Donma sıcaklığında bulunan 1 gram saf sıvı maddenin 

tamamen katı hale geçmesi için gerekli ısı miktarına denir.

Öz ısı:  Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °c artırmak için gerekli 

olan ısı enerjisi miktarıdır.

Yoğuşma ısısı: Kaynama sıcaklığında ve gaz halinde bulunan 1 gram 

maddenin, aynı sıcaklıkta tamamen sıvı hale geçerken çevresine 

verdiği ısıdır. Yoğunlaşma ısısı. 

Donma: Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine denir.

Buharlaşma: Herhangi bir sıcaklıkta sıvı maddenin yüzeyde bulunan 

moleküllerden kinetik enerjisi yüksek olan tanecikler ve tanecikler arası 

çekim kuvvetini yenerek sıvı halden gaz hale geçebilme olayına verilen 

isimdir.

MADDE ve ISI
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İşte bu unitede enerjiyi ile 

ilgili kavram ve ilkeleri, 

enerjiyi nasıl kullanmamız 

gerektiğini öğreneceğiz.

Bilim teknik dergilerinden 

veya belgesel 

yayınlardan farklı enerji 

kaynakları ve yeni 

kullanım alanlarını 

keşfedebilirsiniz.

Fiziksel anlamdaki iş 

yapmanın ne demek 

olduğunu öğrendik. Peki 

ama iş yapabilmek için 

esas sahip olmamız 

gereken şeyin enerji 

olduğunu fark ettiniz mi?

Ünite kapsamında 

Teknecik Elektrik 

Santralini ziyaret ederek, 

elektrik enerjisinin nasıl 

üretildiğini, diğer üretilme 

yolları hakkında yeni 

bilgiler edebilirsiniz.

KEŞFEDİN!

ENERJİ

Ünite 7:
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2. Bir an için bitkilerin olmadığını düşünelim? Bu durum sahip olduğumuz enerjileri nasıl 

etkilerdi?

1. Enerji türleri içeren bir liste yapsanız, listenizde kaç tür enerji yer alırdı?

3. Elektrik enerjisini hangi yollarla üretebiliriz? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?

ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI
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Kimyasal 
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Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları
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ÜNİTE 7

Hemen her durumda enerjiden, enerji olmazsa birçok şeyi yapamayacağımızdan bahsederiz. 

Peki ama enerji nedir? Bu konudaki düşüncelerinizi kısaca yazınız.

Kısacası yaşamın sürdürülebilmesi için enerjiye ihtiyacımız var. Bu 

nedenle bilim insanları enerjiyi, fiziksel anlamda iş yapabilme 

yeteneği olarak tanımlamaktadır.

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

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

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

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

İnsanlar birçok yönden enerjiye bağımlıdır:

Ÿ Geceleyin aydınlanmamız için

Ÿ Bir yerden başka bir yere ulaşmamızı sağlayan araçların kullanımında,

Ÿ Evlerimizde yemek pişirmek ya da ısınmak için 

Ÿ Üretim yapılan fabrika, atölye gibi çalışma alanlarındaki makinelerin çalıştırılmasında

Ÿ Yürümek, koşmak, oyun oynamak ya da herhangi anlamda fizik iş yapabilmek için enerjiye 

ihtiyaç duyarız.

BİLİYOR MUYDUN???
Enerji joule (J) adı verilen birimle gösterilir. Enerjinin ne kadar hızlı kullanıldığını anlatmak için 

güç kavramını kullanırız. Gücün birimi ise Watt'tır (W).

Enerji Çeşitleri

Günlük hayatımızda enerjiye çok farklı ve değişik şekillerde rastlayabiliriz. Enerji, hareket eden 

bir otomobilde kinetik enerji olarak, gerilmiş bir yayda potansiyel enerji olarak, yanan bir 

lambada elektrik enerjisi olarak, dinlediğimiz müziklerde ses enerjisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Siz de günlük yaşantınızı ve Dünya'da gerçekleşen olayları dikkate alarak enerjinin 

hangi biçimlerde bulunabileceğini listeleyiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Günlük yaşantımızda en çok karşılaştığımız enerji biçimi Kinetik Enerjidir. Hareket eden her 

nesnenin Kitentik Enerjisi vardır. Enerji, çeşitli biçimlerde depolanabilmektedir. Barajlardaki su 

kütlesi, ya da gerilmiş bir yayda depolanmış olarak bulunan enerjilere Potansiyel Enerji denir. 

Bilim insanları, Kinetik Enerji ve Potansiyen Enerjiyi birlikte belirtmek için de Mekanik Enerji 

kavramını kullanmaktadır. Bilimsel anlamda çalışmalar yapılan bazı enerji biçimleri şunlardır:

Ÿ Isı Enerjisi

Ÿ Potansiyel Enerji

Ÿ Nükleer Enerji

Ÿ Elektrik Enerjisi

Ÿ Kinetik Enerji

Ÿ Işık Enerjisi

Ÿ Ses Enerjisi

Ÿ Kimyasal Enerji

Ÿ Madde Enerjisi

KEŞFET VE PAYLAŞ

Enerji çeşitleri neler olduğu ve hangi alanlarda kullanıldığı ile ilgili bir araştırma yapınız. 

Araştımanız sonucunda elde ettiğiniz bilgileri, belirlediğiniz enerji biçimlerinin Dünyamızda 

meydana getirdiği önemli etkileri içeren bir poster hazırlayınız. Posterinizi sınıf panosuna 

asarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

ENERJİ
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Yukarıdaki örnekte, arabanın benzin deposunda bulunan kimyasal enerjinin; kinetik, ısı, ışık ve 

ses enerjisi gibi birçok farklı enerjiye dönüştüğü anlatılmaktadır. Ancak enerji, bir biçimden 

başka bir biçime dönüşürken istenmeyen başka biçimdeki enerjilere de dönüşür. İstenmeyen bu 

enerji biçime kaybolan enerji denir. Kaybolan enerjinin ortaya çıkmasının genelde en önemli 

nedeni sürtünmedir.

Enerjinin bazı biçimleri, ötekilerine oranla daha yararlıdırlar. Bu enerji biçimleri birçok alanda 

kullanılırlar ve kullanıldıkları alanlarda ötekilere oranla çok daha verimlidirler. Yani istenmeyen 

(kaybolan) enerjiye dönüşmeleri diğerlerine oranla çok daha az düzeydedir. Bu enerji 

biçimlerine Yüksek Nitelikli Enerji denir.

Enerjinin Dönüşümü

Kapalı bir sistemin enerji miktarı her zaman sabittir. Dünyamızın da içinde olduğu evren kapalı 

bir sistemdir.  Yani, evrendeki enerji toplamı değişmez. Buna Enerjinin Korunumu Kanunu 

denir. Sadece dönüşüm sonucu başka bir enerji türü olur. Enerjiyi yok edemezsiniz ve enerjiyi 

parçalarına ayrımazsınız. Sadece bir biçimden başka bir biçime dönüştürebilirsiniz.

1. Arabanın deposunda bulunan 
benzinde Kimyasal Enerji 

vardır.

2. Arabanın motorunda yanan 
benzin basınç oluşturur ve pistonları 

iterek Kinetik Enerjiye dönüşür.
3. Pistonları hareketi 

tekerleklerin dönmesini 
sağlayıp arabaya 

hareketi için Kinetik 
Enerji sağlar.

4. Motorun sahip olduğu 
Kinetik Enerji, arabanın 

aküsünde Elektrik Enerjisine 
dönüşür. 

5. Aküdeki Elektrik 
Enerjisi arabanın 

farkları çalıştığı zaman 
Işık Enerjisine dönüşür.

6. Aküdeki Elektrik 
Enerjisi arabanın 
radyosu çalıştığı 

zaman Ses 
Enerjisine 
dönüşür.

7. Aküdeki Elektrik 
Enerjisi arabanın 
kliması çalıştığı 

zaman Isı Enerjisine 
dönüşür.

Araba örneğinde benzindeki kimsal enerji arabanın 

motorunda k inet ik  ener j iye dönüşürken,  

sürtünmeden dolayı istenmeyen ısı enerjisi ve 

ses enerjisine (gürültü) de dönüşmektedir. Yanda 

başlangıçtaki enerji biçiminin istenilen enerji 

biçimine dönüşürken, istenmeyen kaybolan enerji 

biçimine de dönüşmesinin şematik görünmü 

verilmiştir. 

Başlangıçtaki Enerji Biçimi

İstenilen Enerji Biçimi

İstenmeyen (kaybolan) Enerji Biçimi

+

Enerji Niteliği

Elektrik enerjisi,  yüksek nitelikli bir enerji 

biçimidir. Çünkü elektrik enerjisi kinetik, ısı, ışık, 

ses gibi birçok alana kolaylıkla dönüşebildiği 

gibi, bu dönüşümler esnasında da enerji 

kayıpları diğer türlere göre çok daha azdır.

BİLİYOR MUYDUN???

Evlerimizde kulladığımız normal ampüler, elektrik enerjisinin yaklaşık %90'nın ışığa değil, ısı 

enerjisine çevirirler. Bu nedenle çok daha verimli olan tasarruflu ampülleri kullanmaya özen 

göstermeliyiz.

Araştırma: Elektrik enerjisi, diğer enerji biçimlerinden neden daha çok önemlidir? Elektrik enerjisi 

üretilmesinde ortaya çıkabilecek olumlu ve olumsuz gelişmeler neler olabilir? sorularına yanıt 

bulun bir araştırma yapınız ve araştırmanızı öğretmeninize teslim ediniz.

ENERJİ
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verilmiştir. 
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+

Enerji Niteliği
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ses gibi birçok alana kolaylıkla dönüşebildiği 

gibi, bu dönüşümler esnasında da enerji 

kayıpları diğer türlere göre çok daha azdır.
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Evlerimizde kulladığımız normal ampüler, elektrik enerjisinin yaklaşık %90'nın ışığa değil, ısı 

enerjisine çevirirler. Bu nedenle çok daha verimli olan tasarruflu ampülleri kullanmaya özen 
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Araştırma: Elektrik enerjisi, diğer enerji biçimlerinden neden daha çok önemlidir? Elektrik enerjisi 

üretilmesinde ortaya çıkabilecek olumlu ve olumsuz gelişmeler neler olabilir? sorularına yanıt 

bulun bir araştırma yapınız ve araştırmanızı öğretmeninize teslim ediniz.
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Bitkilerden aldığımız bu enerjinin büyük bir 

kısmını büyüyüp gelişme, nefes alma, hareket 

etme gibi vücut işlevlerini yerine getirmede 

kullanılırken, bir kısmı da vücut ısısı olarak 

kaybolur.

Bitkilerdeki bu kimyasal enerji, Dünyadaki tüm 

canlıların yaşamı için büyük önem taşır. Çünkü 

hayvanlar ve insanlar bitkileri yiyerek ihtiyaç 

duydukları kendi kimyasal enerj i ler ini 

oluştururlar.

Yeşil bitkilerin; topraktan suyu atmosferdeki 

karbondioksiti alarak Güneş ışığı sayesinde 

fotosentez yaparak kendi besinlerini kendilerinin 

oluşturduğunu biliyoruz. İşte bu işlem, yeşil 

bitkilerde Kimyasal Enerji depolanmasını 

sağlar. 

Vücudumuz İçin Enerji

Yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Nefes 

almak, kanın vücutta pompalanması gibi birçok 

fonksiyonu yerine getirmek için enerjiye 

ihtiyacımız var. Bu enerjiyi de besinlerden elde 

ettiğimizi öğrendik.

Farklı besinler farklı miktarlarda enerji içerir. 

İhtiyaç duyduğumuz enerjiyi alabilmemiz için 

dengeli beslenmeliyiz. Besinlerden aldığımız 

enerji ihtiyacımızdan fazla ise vücudumuzda yağ 

olarak birikir ve aşırı kilo alırız. Besinlerden 

aldığımız enerji ihtiyacımızdan az ise bu kez de 

vücudumuz düzenli çalışamaz ve hastalıklara 

karşı dirençsiz oluruz. Bu nedenle dengeli 

beslenmek vücudumuz için çok önemlidir.

Enerji Zinciri

Enerjinin bir biçimden başka bir biçime dönüştüğünü öğrendik. Enerji dönüşümleri birkaç kez 

tekrarlanabilir. Tekrarlanan bu dönüşümler enerji zincirinin birer halkasını oluşturur. Enerji, zincir 

boyunca dönüştükçe kayıplar da artarak devam eder. Bu nedenle zincir ilerledikçe kullanılabilir 

enerji miktarı azalır, istenmeyen kayıp enerji artar.

Güneşte nükleer enerji vardır. Bu enerji uzaya ısı ve 

ışık enerjisi biçiminde yayılır. Uzaya yayılan ısı ve 

ışık enerjinin bir kısmı Dünyamıza ulaşır.

Dünyamıza ulaşan Güneş ışınları sayesinde hem 

yaşabileceğimiz bir ilklim koşulu oluşur hem de 

bitkilerin kendi besinlerini kendilerinin yapmasını 

sağlayarak kimyasal enerji olarak depolanır.

Besin tükettiğimiz zaman, onların yapılarında 

depolanmış olarak bulunan kimyasal enerji, bizim 

vücudumuza girmiş olur.

Besinlerden aldığımız kimyasal enerjinin bir kısmı, 

nefes almak, kanın vücutta pompalanması gibi 

yaşamsal fonksiyonları için kullanılırken bir kısmı da 

kas gücümüzle iş yaptığımız kinetik enerjiye 

dönüşür.
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ÜNİTE 7

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları, başka bir deyişle sürdürülebilir enerji kaynakları, kullandıkça 

tüketilebilen bir kaynağa bağlı olmaksızın, sürekli kullanılabilen bir enerji kaynaklarıdır. Bunlar 

Dünyanın doğal döngüsü içerisinde ortaya çıkan enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının başlıcaları şunlardır:

Ÿ  Güneş 

Ÿ Rüzgar 

Ÿ Hidrolik (hidroelektrik) 

Ÿ Dalga 

Ÿ Gelgit 

Ÿ Jeotermal 

Ÿ Biyokütle (biyoyakıt ),

Ÿ Hidrojen 

Güneş Enerjisi Kaynağı: Kullanım ve kurulum 

açısından oldukça ekonomiktir ve çevreye hiçbir 

zararı olmayan en önemli yenilenebilir enerji 

kaynağıdır. Teknolojik gelişmeler sayesinde üretilen 

güneş panelleri sayesinde Güneş ışınlarından 

elektrik enerji elde edilmektedir. Ülkemiz yılın çok 

büyük bir bölümünde Güneş ışınların alabilecek bir 

konumdadır. Bu nedenle de Güneş, ülkemiz için en 

önemli alternatif enerji kaynağıdır.  

KEŞFET VE PAYLAŞ

Ülkemizde elektrik enerjisinin üretilmesinde ortaya çıkan olumlu ve olsumsuz durumları, 

elektrik enerjisinin üretilmesinde hangi kaynakların kullanılmasına önem verilmesi gerektiğini 

ve enerji kaynaklarını bilinçli kullanımı hakkında bir araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı 

içeren bir brojür hazırlayınız ve broşürünüzü arkadaşlarınızla paylaşınız.

Rüzgar Enerji Kaynağı: Dünya çapında fayda 

sağlayabilecek bir enerji kaynağıdır. Dış bağımlılık 

gerektirmez ve sürekli enerji üretimi sağlar. Teknolojik 

gelişmeler sayesinde kuruluş maliyeti de gün geçtikçe 

düşmektedir. Ancak rüzgar tribünlerinin kurulabilmesi 

için oldukça geniş alanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Hidrolik Enerji Kaynağı: Suyun akış gücünden elde 

edilen enerji kaynaklarıdır. Ayrıca sulama işlemleri 

için de kullanılabilmektedir. Kurulum süreci çok uzun 

ve yatırım maliyeti de yüksek olmasına karşın, büyük 

ve sürekli enerji edebilmek adına kullanılan en önemli 

enerji kaynağıdır.

Dalga Enerji Kaynağı: Dalga enerjisi, kıyıların 

yüksek dalgalardan korunabilmesini sağladığı gibi 

enerji ihtiyacını da giderebilmektedir. Bu enerji 

kaynağı, sürekli dalgaların bulunduğu açık denizlerde 

ve okyanus kıyılarında kurulan sistemlerle elde edilir.

Biyokütle Enerji Kaynağı: Biyokütle, bitkilerin 

yapısında bulunan yağın yakıt olarak kullanılması 

esasına dayanır. Biyokütle enerjisi hemen hemen her 

alanda kullanılabilmektedir ve ortalama bir sıcaklık ile 

düşük ışık altında oldukça verimli bir şekilde enerji 

üretimi sağlayabilmektedir. Ancak oldukça yüksek 

miktarlarda su ihtiyacı bulunmaktadır.

ENERJİ
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ÜNİTE 7
DEVRE çeşitleri

ÜNİTE 7

165

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdaki verilen araçlarda gerçekleşen enerji dönüşümlerini dikkate alarak boş bırakılan 

yerleri doldurunuz.

 c) Araba : ____________ ==> ____________

 d) Televizyon : ____________ ==> ____________ + ____________

 a) Tüp gazlı fırın : ____________ ==> ____________

 b) Gerilmiş yay : ____________ ==> ____________

Yenilenebilir enerji kaynakları: Kullandıkça tüketilebilen bir 

kaynağa bağlı olmaksızın, sürekli kullanılabilen bir enerji 

kaynaklarıdır.

Enerji: İş yapabilme yeteneğine denir.

Kaybolan enerji: Enerji dönüşümü sırasında ortaya çıkan, 

enerjinin istenmeyen bir biçime dönüşmesidir. 

Mekanik enerji: Kinetik ve potansiyel enerjilerin ikisine 

birden verilen ortak addır.

Yüksek nitelikli enerji: Birçok alanda kullanılabilen ve 

kullanıldıkları alanlarda ötekilere oranla çok daha verimli olan 

enerji türleridir.

ENERJİÜNİTE 7

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

2. Teknecik Elektrik Santralinde üretilen enerji, evimize ulaşıp odamızdaki elektrik sobasını 

çalıştırıyor. Bu süreçte enerji hangi biçimlere dönüşmüştür?

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

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

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

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

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

3. "Yüksek nitelikli enerji" ne demektir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Yenilenebilir enerji kaynağı ne demektir? Dünyada sıklıkla kullanılan yenilenebilir enerji 

kaynaklarına örnekler veriniz? Ülkemiz için kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynakları 

hangileri olabilir? Neden?

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

 ..............................................................................................................................................
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YERYÜZÜ 

VE HAVA

OLAYLARI

Ünite 8:

Bu ünite kapsamında 

Kuzey Kıbrıs'ın madenlerini 

ve bu madenlerin ülke 

ekonomisine olan katkısını 

araştırın. Bunun için KKTC 

Tarım ve Doğal Kaynaklar 

Bakanlığı'nın resmi internet 

sitesini ziyret edebilirsiniz.

KEŞFEDİN!

 Bir fotoğraf makinesi 

yardımıyla yakın ve uzak 

çevrenizin kayaç yapısını 

fotoğraflamanız, bu 

fotoğrafları arkadaşlarınızın 

fotoğrafları ile birleştirerek 

bir Kıbrıs Kayaç Yapısı 

Fotoğraf Sergisi 

düzenlemeniz, ünite 

kapsamında edineceğiniz 

bilgi ve becerileri 

pekiştirmenize yardımcı 

olacaktır.

Ayrıca dünyada bulunan 

madenlerin ve bunları gıda, 

sağlık, sanayi ve teknoloji 

alanlarında nerelerde ve 
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2. Doğa olaylarının yeryüzünde yarattığı etkiler nelerdir? 



ÜNİTE HAZIRLIK SORULARI

 

 

 

 

 

Yeryüzü Atmosfer 

 

 

 

 

 

 
 

Kayaçlar  

 

 İklim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169168

ÜNİTE 8 YERYÜZÜ VE HAVA OLAYLARI

 

 

ÜNİTE KAVRAMLARI ÜNİTE KAVRAMLARI

Hava Olayları

Deprem

1. Yeryüzünde hangi doğa olayları meydana gelir?

3.Ülkemizde yaşanan hava olayları nelerdir?

2. Doğa olaylarının yeryüzünde yarattığı etkiler nelerdir? 



Dünya

171170

ÜNİTE 8
YER KABUĞU VE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Dünyamız çekirdek, manto (magma) gibi pek 

çok katmandan oluşmasına rağmen, bizler 

dünyanın üzerinde, yani kabuk kısmında 

yaşıyoruz. Dağların, ovaların, hatta denizlerin 

ve okyanusların yer aldığı bu katmana yer 

kabuğu diyoruz. Yer kabuğunun üzerinde 

gördüğümüz yapılara ise yeryüzü şekilleri 

denir.

Her sabah uyanıp pencereden dışarı 

baktığımızda gördüğümüz şey, Dünyamız. 

Evlerimiz, şehirlerimiz, gezmekten keyif 

aldığımız ormanlarımız, denizlerimiz, 

dağlarımız hepsi Dünyamızın bir parçası. 

Burası bizim evimiz. 

Okulunuzun veya evinizin bahçesini kazdığımızı hayal edelim. Ne kadar derine inebiliriz? 10 

metre? 100 metre? Yeteri kadar kazarsak ne ile karşılaşırız? Bu gördüğümüz toprağın altında ne 

olabilir? Bu sorunun cevabını verebilmek için toprağın altına inmek yerine kafamızı kaldırıp 

uzaktaki dağlara bakmak daha doğru olurdu. Çünkü yer kabuğunun üzerinden toprağı 

kaldırdığımızda göreceğimiz şey kayaçların ta kendisi, hem de devasa kayaçlar. Bu kayaçların 

nasıl oluştuğunu daha önceki senelerde Dünya'nın oluşumu konusunda öğrenmiştik.

Yerkabuğu yaklaşık 40km kalınlığında bir 

katmandır ve yapısında mineraller ve tuzlar 

gibi inorganik maddeler bulunur. Canlıların 

besin ve barınma ihtiyacının temeli olan 

toprak da bu tabakanın bir parçasıdır. 

Yerkabuğunun yapısında bulunan bu 

mineral topluluklarına ise kayaç diyoruz. 

Kayaçlar bir veya daha çok çeşit mineralin bir 

bölgede birikmesi ile oluşan tabakalardır.  

 Örneğin, mermer tek bir mineralin birikmesiyle, granit ise farklı çeşitte mineralin birlikte 

birikmesiyle oluşur.  Kayaçlar bulundukları bölgelerin karakteristik özellikleri hakkında bilgi verir. 

Çünkü dünyanın belli bölgeleri binlerce yıldır tekrar eden iklim özellikleri, seller, akarsu akıntıları 

ve yanardağ faaliyetleri gibi olaylarla şekillenirler. İşte bu tür doğal faaliyetler bazı minerallerin 

belli bir bölgede birikmesine ve o bölgeye özgü kayaç yapılarının oluşumuna yol açar. 

Araştırmacılar ve bilim insanları da bir bölgedeki kayaç yapılarını inceleyerek o bölgenin jeolojik 

geçmişi hakkında bilgi sahibi olurlar.

YERYÜZÜ VE HAVA OLAYLARI

KEŞFET VE PAYLAŞ

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

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

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

Kıbrıs'ın genel kayaç yapısı nasıldır?

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

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

Kıbrıs'ın bu kayaç yapısına sahip olmasına neden olan jeolojik gelişmeler neler olabilir?

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

Çıkardığım Sonuçlar

5. Son olarak elde ettiğiniz bulguları bir Kıbrıs haritası üzerine işleyerek, Kıbrıs'ın hangi 

bölgesinin hangi kayaç yapasında olduğuna dair bir poster hazırlayarak

İşlem basamakları:

2. Örnek topladığınız bölgelerin toprak ve bitki örtüsü özelliklerini fotoğraflayarak kaydedin. 

Daha sonra grup arkadaşlarınızla topladığınız kayaçları birleştirerek, sertlik, pürüzlülük, 

yoğunluk, kırılganlık, renk, beyaz kâğıt üzerinde iz bırakabilme gibi fiziksel özelliklerini 

belirleyin. Bu özellikleri veri tablosunu kaydedin. 

3. Kayaçların fiziksel özellikleri ile toplandığı bölgenin toprak ve bitki örtüsü özelliklerini birlikte 

analiz edin. 

Veri Tablosu Örneği

4. Kayaçların fotoğraflarını internet araştırması ile ulaştığınız kayaç örnekleri ile karşılaştırarak 

çeşitlerini tespit edin. 

Gerekli araç gereçler:

Amaç: Kıbrıs'ın kayaç yapısının incelenmesi

Büyüteç, cetvel, beyaz kâğıt, fotoğraf makinesi

1. Öncelikle okul, ev gibi yakın çevrenizden, ardından Kıbrıs'ın farklı bölgelerinden kayaçlar 

toplayarak numaralandırın.

Kayaç No Fiziksel Özellikleri Bölgenin Özellikleri Kayacın Adı
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ÜNİTE 8
Kayaçlar

Yerkabuğunda bulunan kayaçlar çok farklı etkiler sonucu meydana gelirler. Bu nedenle kayaçlar 

oluşum şekillerine göre üç grupta incelenir.

Yer kabuğunun altında bulunan lavların 

(magmanın) yer kabuğunun altında veya 

yeryüzüne çıkarak soğuyup katılaşması sonucu 

oluşan Bazalt, andezit, granit gibi kayaçlardır. Sert 

yapılı olmaları, içlerinde canlı kalıntıları yani 

fosillerin bulunmaması bu kayaçların karakteristik 

özellikleridir. Bu kayaçlar rüzgar, sıcaklık değişimi 

gibi doğal etkilerle ufalanarak kuma dönüşürler.

Magmatik Kayaçlar: 

Madenler ve Teknolojideki Yeri

Yer kabuğunda bulunan bazı mineraller diğerlerine göre çok daha fazla ekonomik değere 

sahiptirler. Bu tür ekonomik değere sahip olan minerallere maden adı verilir. Madenlerin 

ekonomik değerini arttıran çeşitli faktörler vardır. Örneğin elmas madeni ender bulunduğu ve 

güzel görüntüsü için ekonomik değere sahipken, bakır çok iyi bir elektrik iletkeni olduğu için 

ekonomik değere sahiptir. Bunlara ek olarak demir otomotiv ve inşaat sektörlerinin temelini 

oluştururken, cıva ilaç ve boya sanayiinin temel ihtiyaçları arasındadır. 

Magmatik, tortul veya başkalaşım kayaçlarını oluşturan maddelere mineral denir. Mineraller 

sertlik, renk, ısı ve elektrik iletkenliği gibi özellikleri ile birbirlerinden farklılaşır. Örneğin 

yemeklerde kullandığımız tuz, tencere yapımında kullanılan alüminyum veya ısı enerjisi elde 

etmek için kullandığımız kömür birer mineral örneğidir. Mineralleri günlük hayatımızda çok farklı 

yerlerde ve farklı amaçlarla kullanıyoruz.

YERYÜZÜ VE HAVA OLAYLARI

Akarsular, seller veya yağmur suları tarafından 

taşınan kum tanelerinin deniz veya göl gibi su 

birikintilerinin çukur bölgelerinde birikmesi ve 

oluşan birikintilerin basınç altında katmanlar 

halinde sıkışması sonucu oluşan kayaçlardır. 

Kömür, kireç taşı, kum taşı veya çakıl taşı bu tür 

kayaçlara örnek olarak verilebilir. Çok uzun zaman 

dilimlerinde oluşmaları sebebiyle katmanlar 

halinde olmaları ve içlerinde fosiller yani canlı 

kalıntıları barındırmaları karakteristik özellikleri 

arasındadır. Tortul kayaçlar sert yapılı değildirler, 

bu nedenle hızla aşınırlar.

Tortul Kayaçlar:

Başkalaşım Kayaçları:

Yerkabuğu her ne kadar hareketsiz ve durağan 

görünse de aslında hareketli ve değişken bir yapısı 

vardır. İşte bu hareketli ve değişken yapısı, 

magmatik ve tortul kayaçların toprak altında 

kalarak zamanla basınç ve sıcaklık etkisiyle 

değişmesine yol açar. Bu değişimler sonucunda 

meydana gelen kayaçlara başkalaşım kayaçları 

denir. Bu tür kayaçlar bazen tortul kayaçların, 

bazen magmatik kayaçların, bazen de her ikisinin 

birleşiminin başkalaşması sonucunda oluşurlar. 

Dünya

KEŞFET VE PAYLAŞ

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

Aşağıdaki resim Kıbrıs'taki maden yataklarını gösteren bir haritadır. Haritayı dikkatle 

inceleyerek Kıbrıs'ın fiziki haritası ile karşılaştırarak, maden yatakları ve kayaç yapıları 

arasındaki ilişkiyi yorumlamaya çalışın.

Çıkarımlarım: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kıbrıs Maden Yatakları Haritası Kıbrıs Fiziki Haritası



173172

ÜNİTE 8
Kayaçlar

Yerkabuğunda bulunan kayaçlar çok farklı etkiler sonucu meydana gelirler. Bu nedenle kayaçlar 

oluşum şekillerine göre üç grupta incelenir.

Yer kabuğunun altında bulunan lavların 

(magmanın) yer kabuğunun altında veya 

yeryüzüne çıkarak soğuyup katılaşması sonucu 

oluşan Bazalt, andezit, granit gibi kayaçlardır. Sert 

yapılı olmaları, içlerinde canlı kalıntıları yani 

fosillerin bulunmaması bu kayaçların karakteristik 

özellikleridir. Bu kayaçlar rüzgar, sıcaklık değişimi 

gibi doğal etkilerle ufalanarak kuma dönüşürler.

Magmatik Kayaçlar: 

Madenler ve Teknolojideki Yeri

Yer kabuğunda bulunan bazı mineraller diğerlerine göre çok daha fazla ekonomik değere 

sahiptirler. Bu tür ekonomik değere sahip olan minerallere maden adı verilir. Madenlerin 

ekonomik değerini arttıran çeşitli faktörler vardır. Örneğin elmas madeni ender bulunduğu ve 

güzel görüntüsü için ekonomik değere sahipken, bakır çok iyi bir elektrik iletkeni olduğu için 

ekonomik değere sahiptir. Bunlara ek olarak demir otomotiv ve inşaat sektörlerinin temelini 

oluştururken, cıva ilaç ve boya sanayiinin temel ihtiyaçları arasındadır. 

Magmatik, tortul veya başkalaşım kayaçlarını oluşturan maddelere mineral denir. Mineraller 

sertlik, renk, ısı ve elektrik iletkenliği gibi özellikleri ile birbirlerinden farklılaşır. Örneğin 

yemeklerde kullandığımız tuz, tencere yapımında kullanılan alüminyum veya ısı enerjisi elde 

etmek için kullandığımız kömür birer mineral örneğidir. Mineralleri günlük hayatımızda çok farklı 

yerlerde ve farklı amaçlarla kullanıyoruz.

YERYÜZÜ VE HAVA OLAYLARI

Akarsular, seller veya yağmur suları tarafından 

taşınan kum tanelerinin deniz veya göl gibi su 

birikintilerinin çukur bölgelerinde birikmesi ve 

oluşan birikintilerin basınç altında katmanlar 

halinde sıkışması sonucu oluşan kayaçlardır. 

Kömür, kireç taşı, kum taşı veya çakıl taşı bu tür 

kayaçlara örnek olarak verilebilir. Çok uzun zaman 

dilimlerinde oluşmaları sebebiyle katmanlar 

halinde olmaları ve içlerinde fosiller yani canlı 

kalıntıları barındırmaları karakteristik özellikleri 

arasındadır. Tortul kayaçlar sert yapılı değildirler, 

bu nedenle hızla aşınırlar.

Tortul Kayaçlar:

Başkalaşım Kayaçları:

Yerkabuğu her ne kadar hareketsiz ve durağan 

görünse de aslında hareketli ve değişken bir yapısı 

vardır. İşte bu hareketli ve değişken yapısı, 

magmatik ve tortul kayaçların toprak altında 

kalarak zamanla basınç ve sıcaklık etkisiyle 

değişmesine yol açar. Bu değişimler sonucunda 

meydana gelen kayaçlara başkalaşım kayaçları 

denir. Bu tür kayaçlar bazen tortul kayaçların, 

bazen magmatik kayaçların, bazen de her ikisinin 

birleşiminin başkalaşması sonucunda oluşurlar. 

Dünya

KEŞFET VE PAYLAŞ

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

Aşağıdaki resim Kıbrıs'taki maden yataklarını gösteren bir haritadır. Haritayı dikkatle 

inceleyerek Kıbrıs'ın fiziki haritası ile karşılaştırarak, maden yatakları ve kayaç yapıları 

arasındaki ilişkiyi yorumlamaya çalışın.

Çıkarımlarım: 

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

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

.........................…………………………………………………………………………………………
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Kıbrıs Maden Yatakları Haritası Kıbrıs Fiziki Haritası
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ÜNİTE 8

Güneş Sistemi, Güneş'in çekim etkisi altında kalan 8 gezegen, 5 cüce gezegen, bunların 

çevresinde dönen onlarca uydusu ve milyonlarca başka küçük gök cisminden oluşan bir 

sistemdir. Güneş Sistemi'ndeki gezegenler Güneş'e yakınlıklarına göre sırasıyla; Merkür, 

Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Güneş sisteminin en önemli 

özelliği, içinde yaşam barındıran bilinen tek yıldız sistemidir.

Güneş’in kütlesel çekim alanının belirlediği bölge içinde kalan cisimlerin oluşturduğu bir sistem. 

Sistemi idare eden baş cisim Güneştir. Sisteme bağlı sekiz gezegeni, cüce gezegenleri, asteroit 

kuşağını, kuyruklu yıldızları ve meteorları belirli yörüngelerde tutan ve onların hareketlerini 

belirleyen yine Güneştir. Güneş sistemine ilişkin bazı genel bilgiler tabloda gösterilmiştir.

DEPREM

Yerkabuğunun hareketsiz ve değişmez bir yapıda olmadığını, bu hareketliliğin farklı kayaç 

yapılarının ortaya çıkmasına neden olduğunu öğrenmiştik. Bu durumun nedeni yerkabuğunun 

akışkan bir kayman olan magma tabakasının üzerinde yüzüyor olmasıdır. Bildiğimiz kadarıyla 

Dünya ilk oluştuğunda oldukça sıcak bir yapıdaydı. Zamanla dış kabuğu soğuyup katılaşarak 

yerkabuğunu oluşturdu. Yerkabuğu geniş levhalardan oluşmaktadır. Bu levhalar magmada 

oluşan sıcaklık farklılıklarından yer değiştirler. Bu durum levha hareketleri olarak 

tanımlanmaktadır. Levhalarda uzaklaşma, yaklaşma ve yanal olmak üzere üç farklı hareket 

gözlemlenir. Yerkabuğundaki bu levha hareketleri depremlere ve volkanik faaliyetlere sebep 

olur. Levhaların hareketleri, levhalar arasında kalan kayaç tabakalarının sıkışıp kırılmasına 

neden olur. Bu kırılmalar sonucu açığa çıkan enerji ise dalgalar hâlinde yayılarak yeryüzünde 

sarsılmalara sebep olur. Bu olay deprem olarak adlandırılır. 

YERYÜZÜ VE HAVA OLAYLARI

DOĞAL ANITLAR

Yerkabuğunun dinamik ve değişken yapısını ve farklı 

bölgelerde nasıl farklı kayaç yapılarının meydana 

gelebildiğini artık biliyoruz. İşte bu oluşumlara ek olarak 

bazı kayaç yapıları rüzgâr, yağmur gibi doğal etkiler 

sebebiyle zaman içerisinde farklılaşır. Bu şekilde 

meydana gelen yeryüzü şekillerine doğal anıt denir. Doğal 

anıtlar o bölgenin karakteristik özelliklerini yansıtır ve 

turizm alanı oldukları için ekonomik değere de sahiptirler.

Bu resimde gördüğünüz Beşparmak Dağları, Kuzey 

Kıbrıs'ın doğal anıtlarından birisidir. Buna benzer şekilde 

mağaralar, kayalıklar ve kimi kıyılar doğal anıtlara örnek 

olarak verilebilir. 

KEŞFET VE PAYLAŞ

Kıbrıs'ta bulunan bir doğal anıtı belirleyerek bu doğal anıtla ilgili bir bilgilendirme posteri 

hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşın. Posterde bu doğal anıtın nasıl meydana geldiği, nerede 

olduğu gibi bilgilere yer verebilirsiniz. Ayrıca bu doğal anıtı tehdit eden faktörleri belirleyerek 

doğal anıtı korumaya yönelik neler yapılabileceğini belirtiniz.

Depremlerin temel sebebi yer kabuğundaki 

büyük çatlaklardır. Bu çatlaklar fay olarak 

adlandırılır. Bu çatlakların başlangıç noktası ile 

bitiş noktası arasındaki mesafe ise fay hattı 

olarak tanımlanır. Kırılmanın yaşandığı fay 

bölgesine odak noktası denir. Deprem 

sırasında odak noktasından yeryüzüne doğru 

yayılan titreşim dalgaları deprem dalgası 

olarak adlandırılır. Deprem dalgalarının 

yeryüzüne ulaştığı ilk noktaya ise merkez 

üssü denir. Bir deprem anında en büyük hasar 

merkez üssünde meydana gelir. 

Bir depremin merkezinde açığa çıkan enerji depremin büyüklüğü olarak adlandırılır. Depremin 

büyüklüğü sismograf adı verilen bir cihazla ölçülür ve “Richter ölçeği” ile derecelendirilir. 

Depremin yeryüzünde meydana getirdiği hasar ise depremin şiddeti olarak adlandırılır. 

Depremlerin oluşumunu, ölçü aletlerini, ölçme yöntemlerini ve deprem ile ilgili diğer konuları 

inceleyen ve değerlendiren bilim dalına sismoloji (deprem bilim) depremlerle ilgili alanlarda 

çalışan bilim insanlarına ise sismolog (deprembilimci) denir.

BİLİYOR MUYDUN???

Richter ölçeği 1935 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan Charles Francis Richter 

ve Beno Gutenberg adlı iki araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin hesaplama formülü 10 

tabanlı bir logaritma içerdiği için, depremin şiddetinin Richter ölçeğine göre 1 birim artması 

gerçek şiddetinin on katına çıkması anlamına gelir. 
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YERYÜZÜ VE HAVA OLAYLARIÜNİTE 8
Deprem Çeşitleri

Yerkabuğunda meydana gelen titreşimleri deprem olarak adlandırıyoruz, ancak her yer 

sarsıntısının kaynağı yerkabuğunda bulunan çatlakların kırılması değildir. Önceki başlık altında 

öğrendiğimiz gibi levha hareketlerinin bir sonucu olarak meydana gelen sarsıntılara tektonik 

deprem denir. Tektonik depremlerin yanı sıra volkanik faaliyetler de yer sarsıntılarına neden 

olurlar. Aktif volkanların lav püskürtmesi sırasında yaşanan patlamalar da yer kabuğunda 

sarsıntılar meydana getiriri. Bu tür depremlere ise volkanik deprem denir. Bazı durumlarda da 

yer altı sularının çekilmesi, madenlerin ve kömür ocaklarının faaliyetleri sonucunda yeraltında 

bulunan büyük boşluklar yerkabuğunda çöküntülere neden olur. Bu tür çöküntüler sebebiyle 

oluşan sarsıntılar ise çöküntü depremi olarak adlandırılır.  

Dünya

KEŞFET VE PAYLAŞ

Aşağıda Kıbrıs'a ait fay hatları haritası ve Kıbrıs çevresinde meydana gelen depremleri 

gösteren harita verilmiştir. Bu iki haritayı eşleştirerek gelecekte olacak depremler ile ilgili 

tahminlerinizi oluşturun. Bulgularınız ile ilgili bir bilgilendirme afişi hazırlayarak, arkadaşlarınız 

ile paylaşın.

Çıkarımlarım: 

.........................…………………………………………………………………………………………
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Kıbrıs fay hatları haritası 1905 – 1996 yılları arasında Kıbrıs'ın bulunduğu 
bölgede meydana gelen depremlerin odak 

noktalarını gösteren harita

HAVA OLAYLARI

Hava basıncı ise havadaki gaz moleküllerinin titreşim ve öteleme hareketleri sebebi ile ortamda 

bulunan varlıklara uyguladığı çarpma kuvvetidir. Eğer hava sıcaklığı artarsa, genleşme oluşur, 

havadaki moleküller birbirinden uzaklaşır ve çarpma etkisi azalır. Bu durumda alçak basınç 

oluşur. Aksi durumda soğuk havalarda hava molekülleri birbirlerine yaklaşır ve basınç artar. Bu 

durumda ise yüksek basınç oluşur. Özetle alçak basınç alanlarında yüksek sıcaklık, yüksek 

basınç alanlarında düşük sıcaklık gözlemlenir. 

Pencereden dışarı gökyüzüne doğru bakın. Büyük olasılıkla masmavi ve bulutsuz bir gökyüzü 

ile karşılaşacaksınız. Kış mevsimi geldiğinde ise durum değişir bulutlu, rüzgârlı ve yağmurlu 

günler  yaşamımızı etkiler. Atmosferde yaşanan bu değişimlere ve olaylara hava olayları adı 

verilir. Dünyanın herhangi bir bölgesindeki sıcaklık, hava basıncı ve nem oranı o bölgenin hava 

olaylarını etkiler. 

Kıbrıs gibi sıcak iklim kuşağında bulunan bir ada ülkesinde hava olaylarının en önemli 

etkenlerinden bir yüksek nem oranıdır. En genel ifade ile havadaki su buharına nem denir. 

Terleme ve buharlaşma havadaki nem oranını artırır. Özellikle yaz aylarında deniz ve göl 

kenarlarındaki şehirlerde nem oranı yüksektir. 

Havadaki nemin, sıcaklık ve basınç gibi 

nedenlerle kar, yağmur gibi şekillerde 

yeryüzüne düşmesine ise yağış denir. Eğer 

havadaki nem, sıcaklığın düşmesi sonucu 

yoğunlaşırsa, havada asılı minik su damlalarına 

dönüşür. Bu minik damlalar havada birleşerek 

ağırlaşır ve yeryüzüne yağar. Buna yağmur 

denir. Hava sıcaklığı sıfırın altındaki sıcaklıklara 

düşerse, bulutları oluşturan su damlacıkları 

donar. Bu buz kristallerinin birleşerek 

yeryüzüne yağmasına ise kar denir. Yağmur 

damlaların, sıfırın altında bir soğuk kütleden 

geçerse donarlar, yağışın türüne de dolu denir. 

Havadaki sıcaklık farklılıkları yere yakın su 

buharının yoğunlaşmasına neden olur. Bu 

durum sis olarak adlandırılır. Eğer bu su buharı 

yaprakların veya kayaların üzer inde 

yoğunlaşırsa çiy, sıfırın altındaki sıcaklıklarda 

donarsa kırağı olarak adlandırılır.
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YERYÜZÜ VE HAVA OLAYLARIÜNİTE 8
İKLİM

Dünyanın bir bölgesinde gözlemlenen uzun süreli sıcaklık, nem, basınç, rüzgâr ve yağış 

hareketliliklerinin bütününe iklim denir. İklim o bölgenin karakteristik bir özelliği olduğu için, 

bitki örtüsü, hayvan türlerinin çeşitliliği ve yeryüzü şekilleri iklim özelliklerine göre 

şekillenir. Örneğin muson ikliminin hâkim olduğu bölgelerde yağış ortalaması çok yüksekken, 

çöl ikliminin hâkim olduğu bölgelerde ise oldukça düşüktür. Bu durum çöl ikliminin hâkim olduğu 

bölgelerde diken yapraklı çalılıklar ile kuraklığa daha dayanıklı hayvan türlerinin yaşamasına 

imkân sağlamaktadır. 

Dünya üzerinde bir bölgedeki iklim özelliklerini inceleyen bilim dalına klimatoloji (iklim bilimi), 

bu alanda çalışan bilim insanlarına ise klimatolog (iklim bilimci) adı verilmektedir. Atmosferde 

meydana gelen sıcaklık değişimlerini ve buna bağlı olarak oluşan hava olaylarını inceleyip, hava 

tahmini yapan bilim dalına meteoroloji, bu bilimle uğraşan bilim insanlarına ise meteorolog 

denir. İklim bilimciler ile meteorologlar farklı yöntem ve teknikler kullanırlar, çünkü iklim ve hava 

olayları birbirlerinden farklı kavramlardır. İklim ve hava olayları arasındaki farklar şu şekilde 

özetlenebilir.

Kıbrıs İklimi

Kıbrıs'ta yağışlar genellikle Ekim – Mart döneminde görülmekledir. Aşağıdaki grafik Kuzey 

Kıbrıs'ın yıllık ortalama yağış ve ortalama buharlaşma miktarını göstermektedir. Grafiği 

inceleyerek buharlaşma miktarı ile yağış arasındaki ters orantıyı yorumlamaya çalışınız. 

Kıbrıs bir Akdeniz ada ülkesi olması nedeniyle Akdeniz ikliminin karakteristik özelliklerini taşır ve 

yazların sıcak ve kuru, kışların ise ılık ve az yağışlı olduğu bir iklim yapısına sahiptir. 
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Hava Olayları İklim

Belirli bir bölgeye ait anlık hava şartlarıdır. Geniş bölgeleri kapsayan ve tekrar eden hava 
şartlarıdır.

Günlük veya haftalık olarak gerçekleşen olaylardır. Uzun zamanlar boyunca kaydedilen hava 
olaylarının ortalamasıdır.

Tahmindir, modellere dayalıdır. Gözlemlere ve kanıtlara dayalı kesinliği yüksek 
bigilerdir.

Hava olaylarını araştıran bilim dalı meteoroloji, 
bilim insanı meteorologdur.

İklimleri araştıran bilim dalı klimatoloji, bilim 
insanı klimatologdur.

Dünyanın farklı bölgelerinde farklı iklim çeşitlerinin olduğunu biliyoruz. İklimi yüzbinlerce yıllık 

alışkanlıklar olarak tanımlayabiliriz. Ancak insanoğlunun sanayi ve teknolojideki hızlı gelişiminin 

başladığı 19. yy'den itibaren iklim bilimciler dünyada bazı anormallikler tespit etmeye başladılar. 

Günümüzde ise bu anormallikler hızla artmaya devam etmekte. Bu sıra dışı durum küresel 

iklim değişikliği olarak isimlendiriliyor. Bu durumun nedenine ilişkin bilim insanları çok farklı 

teoriler ortaya atsalar da, birçok teorinin merkezinde tek bir neden olduğu görülüyor. O da 

insanların yarattığı çervre kirliliğidir.  Bazı araştırmacılar ise bu anormalliklerin sebebinin güneş 

kaynaklı olduğunu düşünmektedir. Güneşteki lekeler güneş yüzeyindeki elektromanyetik 

yoğunluğa işaret etmektedir. Aşağıdaki grafik 1860 yılından günümüze kadar dünyanın 

ortalama sıcaklığı, atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu ve güneş lekelerinin miktarını 

göstermektedir. Grafiği inceleyerek atmosferdeki sıcaklık artışına ilişkin çıkarımlarınızı yazın ve 

arkadaşlarınızla paylaşın.
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DEĞERLENDİRME SORULARI

c) Maden

1. 

II. Çöküntü depremleri

III. Artçı depremler

IV. Tektonik depremler

a) I ve II

d) I, II ve IV

b) Doğal anıt

2. Yağmur, rüzgâr gibi etkilerle uzun yıllar boyunca oluşan, kültürel ve ekonomik değere sahip 

olan yeryüzü şekillerine ne denir?

b) I ve III

c) I, II ve III

I. Volkanik depremler

a) Fosil

d) Fay hattı

Oluşum türlerine göre depremler, yukarıdakilerden hangileridir?

3. Yaşanan bir depremden sonra, depremin etki ettiği alandaki yıkım aşağıdaki kavramlardan 

hangisiyle ifade edilir?

a) Depremin şiddeti

b) Depremin büyüklüğü

d) Depremin hızı

c) Deprem dalgası

[   ] Hava olaylarını araştıran bilim insanlarına iklim bilimci denir.

[   ] Sis, yere yakın su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan bir hava olayıdır.

[   ] Magmatik kayaçların içerisinde fosil kalıntıları bulunabilir.

[   ] Madenler ekonomik değeri olan  kayaçlardır.

[   ] Deprem dalgalarının yeryüzüne ulaştığı ilk noktaya merkez üssü denir.

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların  başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazın.

[   ] Depremin büyüklüğü sismograf adı verilen cihazla ölçülür.

[   ] Yanardağ patlamaları sonucu oluşan yer sarsıntılarına tektonik deprem denir. 

[   ] Kıbrıs'ta en çok yağış nisan ve mayıs aylarında olur.

[   ] Artçı depremlerin şiddeti, ana depremden daha büyük olur.

[   ] Rüzgarlar basınç farklılıklarından oluşan hava akımlarıdır.

Maden: Altın, kömür gibi ekonomik değere sahip olan minerallere 
maden denir..

Kayaç: Yerkabuğunun yapısında bulunan kireç, kuvars, kömür, 
mermer gibi mineral topluluklarına kayaç denir.

Deprem: Levhaların hareketleri, volkanik faaliyetler veya 
çöküntüler sonucunda yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılara 
deprem denir.

Büyüklük: Bir depremin merkezinde açığa çıkan enerji depremin 
büyüklüğü olarak adlandırılır. Depremin büyüklüğü sismograf adı 
verilen bir cihazla ölçülür ve “Richter ölçeği” ile derecelendirilir. 

Fay hattı: Depremlerin temel sebebi olan yer kabuğundaki büyük 
çatlakların başlangıç ve  bitiş noktası arasındaki mesafeye fay hattı 
denir.

Hava olayları: basınç, nem, sıcaklık gibi etkilerle atmosferde 
meydana gelen yağış ve rüzgârlara hava olayları denir.

İklim: yeryüzünde belli bir bölgenin çok uzun yıllar boyunca tekrar 
eden ve o bölgenin karakteristik özelliği olan atmosfer olaylarıdır.

Şiddet: Depremin yeryüzünde meydana getirdiği hasar depremin 
şiddeti olarak adlandırılır.

Küresel iklim değişikliği: insan etkilerinin sonucunda atmosferde 
biriken zararı gazların neden olduğu ısınma ve bu ısınma 
sonucunda atmosferde gözlemlenen anormallikler bütünüdür. 
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