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GİRİŞ

Bilim uygulamaları dersinin kapsamına yönelik olarak hazırlanan etkinlikler, öncelikle öğ-

retmenlere yol göstermek ve ilgili kazanımları gerçekleştirmek için uygulayarak öğrenmeyi 

sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Etkinlik başlamadan önce, öğretmen, soracağı araştırma 

sorularıyla öğrencileri o gün veya bir hafta önceden yapılacak etkinliğe hazırlar. Araştırma 

soruları, öğrencilerde merak uyandıracak ve verilen konuyu derinlemesine öğrenmelerini 

sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğretmen tarafından ek sorular da hazırlanabilir ve so-

rulabilir. Öğretmenin etkinlikte kullanılacak araç ve gereçleri bir hafta önceden öğrenciler-

le paylaşması, etkinliğin problemsiz yapılmasında önemli bir etkendir. Yapılacak etkinlikler 

birden fazla deneyle desteklenmiştir. Bu deneylerin hepsinin tamamlanması beklenmemek-

tedir. Etkinlik deneylerinin çok olması öğretmene seçme kolaylığı sağlayacaktır. Etkinlik de-

tayları öğrencilerle paylaşılırken veya öğrenciler grup hâlinde etkinliği yaparken öğretmen, 

öğrencilerin etkinliğe katılımlarını ve ilgilerini gözlemlemeli ve not etmelidir.  

Öğretmen, bilim uygulamaları dersi boyunca, etkinliklerle gündelik hayatta karşılaşılan 

olaylar arasında bağlantılar ve benzerlikler kurmalıdır. Bu sayede öğrencinin bilim ile hayatın 

iç içe olduğunun farkına varmasını sağlamalıdır.
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Araştırma Soruları

1. Vücudumuzdaki organlardan birkaç örnek veriniz.

2.  Bu organların görevleri hakkında neler biliyorsunuz?

3.  Her bir organın bir görevi mi vardır?                                   

4.  Vücudumuzda sindirim işini yapan sistemi oluşturan yapı ve organlar hangileridir? 

 Örneklerle açıklayınız.

Etkinliğin Amacı : Vücudumuzdaki bütün organların birbirinden bağımsız olarak değil, vücut 

bütünlüğü içerisinde ve belli bir amaç için çalıştığı fikrini oluşturmak.

Kazanım : Vücudun bir bütünlük içerisinde çalıştığını fark eder.

Süre : 6 ders saati

ETKİNLİK 1

Bilgi Notu

Bu etkinlik kendi içerisinde bir dizi etkinliği kapsamaktadır. Öğrenciye bu etkinlikler 

yaptırılırken amaca yönelik olarak (insan vücudunun bütünlüğünü kavratmak için) ben-

zer bağlantılar kurulabilir. Öğrencilerden bu konuda örnek vermeleri istenebilir.

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Deney 3’te kalın lastik kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

• Deney 4’te öğrencinin sivri kalem ucundan zarar görmemesi için deney, öğretme-

nin denetiminde yaptırılmalıdır.
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Deney-2
 Kulak kepçeleri,  sesin hangi yönden ve ne kadar uzaktan geldiğini anlamamızı sağlar. 

Bir kulağı, diğerine göre daha az duyan birisi, sesin nereden geldiğini net olarak anlaya-

maz. Böylece, iki gözün yardımlaşması gibi, iki kulak da birbiriyle yardımlaşarak sağlıklı 

duymamızı sağlar. Sesin yönünü anlamak için aşağıdaki deney yapılabilir. Bunun için ge-

niş bir  alan gerektiğinden okul bahçesinin kullanılması uygun olacaktır. Göz, kulak ile 

yardımlaşmadığı zaman oluşacak zorluk, bu deney ile incelenecektir.

Kullanılacak Araç ve Gereçler: 3 farklı renkte 5 metrelik ip (mavi, kırmızı, siyah), büyük 

vida, ses cihazı (zil, çalar saat vb.), göz bağlamak için kumaş parçası, açıölçer.

Şimdi Deney Zamanı

Deney-1

Kulak, insanda dengeyi sağlayan bir duyu organıdır. Fakat, vücudun dengeli bir şekilde 

hareket edebilmesi için gözün de kulakla birlikte çalışması gerekir. Örneğin, öğrenciler-

den gözlerini kapatıp tek ayak üstünde durmaları veya gözleri kapalı iken kendi eksenleri 

etrafl arında dönmeleri istenirse dengelerinin bozulduğu gözlemlenir. Buradan, vücudun 

dengeli bir şekilde hareket edebilmesi için göz ile  kulağın  birlikte çalışması gerektiği so-

nucuna ulaşılır. Ayrıca kulağın, boğaz ve burun ile de bağlantı hâlinde olduğu öğrencilere 

belirtilir. 

İki göz birlikte çalıştığında, cisimlerin uzaklıklarının doğru olarak algılanmasının öne-

mi açıklanır. Bunun için, öğrencilerden önce sağ, sonra da sol gözleri kapalı iken bir cisme 

bakmaları istenir. Daha sonra, aynı cisme her iki gözleri açıkken bakmaları ve aradaki 

farkı anlatmaları istenir. Etkinlik sonucunda tek gözü olmayan kişilere neden sürücü eh-

liyetinin verilmemesi gerektiği sorgulanır. 

Eğer ortam uygunsa sınıf ya da okul bahçesinde çeşitli engellerin oluşturulduğu bir 

trafik ortamı hazırlanarak öğrencilere gözle ilgili  uygulamalar yaptırılır ve aşağıdaki so-

nuçlara ulaşmaları sağlanabilir.  

Tek göz ile cisimlere bakılması durumunda derinlik hissi olmadığından cisimler iki bo-

yutta görülür. İki göz ile cisimlere bakıldığında ise cisimlerin uzaklık yakınlık durumları 

daha belirgin olacağından, cisimler üç boyutta görülür. 

Görme Deneyi

Duyma Deneyi
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3 farklı renk ip (mavi, siyah, kırmızı) bir vidanın üzerine bir 

uçlarından bağlanır. Vida, çalışacağımız geniş alanın ortasına, 

çemberin merkezi olarak alınan bir noktaya, yere çakılır. Mavi 

ip yardımıyla yarıçapı 5 metre olan bir çember çizilir.

Deney başlamadan önce dinleyici olacak öğrenciye ayırt 

etmesi gereken ses dinletilir. Deney sırasında bu sesin geldiği 

yönü işaret etmesi gerektiği belirtilir.

Şekilde gösterilen çemberin yarıçapı mavi ip olacak şekilde, mavi ipin iki ucu sabitle-

nerek bağlanır. Çemberin merkezine dinleyici olan öğrenci yerleştirilir ve kumaş parçası 

ile  gözleri bağlanır. Deney başladığında en az iki öğrenci ve bir öğretmen çemberin çev-

resinde değişik sesler çıkarıyor veya konuşuyor olmalıdır. Bu sesin kaynak ve yönü hak-

kında dinleyiciyi şaşırtmak için yapılır. Birkaç saniye sonra öğretmen ve iki öğrenci değişik 

sesler çıkardığı sırada, zil çalar ve öğretmen herkese durması için işaret verir. Çemberin 

merkezindeki dinleyici öğrenci, parmağını tam olarak sesin geldiği yöne doğru işaret ede-

cektir. Merkezdeki dinleyici öğrencinin zil sesi için tahmin ettiği doğrultu kırmızı ip ile, 

zilin gerçek doğrultusu ise siyah ip ile işaretlenir.

Mavi 
ip Kırmızı 

ip

Siyah ip

Ölçüm saat 
yönünde

Dinleyici öğrencinin gözü açılır ve açıölçer ile iki farklı açıyı (mavi ip ile siyah ip ara-

sındaki ve mavi ip ile kırmızı ip arasındaki) ölçmesi sağlanır. İlk açı, sesin gerçekte geldiği 

açıdır. Bu, sabit mavi ipten siyah ipe kadar olan açıdır. İkinci açı ise dinleyici öğrencinin 

algıladığı açıdır, yani mavi ipten kırmızı ipe kadar olan açıdır. Açılar mavi ipten başlayarak 

saat yönünde ölçülür.

Mavi ip

110o

Siyah ip

Kırmızı  ip

Mavi ip

290o

Mavi ip
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Aynı dinleyici ile pek çok denemeler ve ölçümler yapılarak tablo oluşturulur. Her bir 

ölçüm için tahmin edilen açı ile gerçek açı arasındaki fark bulunarak hata hesaplanır.

Tahmin edilen açı - Gerçek açı = Hata

Roller değiştirilerek, başka bir öğrenci dinleyici yapılır. Elde edilebildiği kadar çok, 

farklı dinleyicilerle ve farklı açılarda veri elde edilir. 

Burada sonucun negatif veya pozitif çıkması önemsenmemelidir. Önemli olan sayısal 

değerdir. Gözün yardımı olmadan sesin gerçekte geldiği yönü ve noktayı dinleyicinin 

bulmasının kesinliği bu deney ile anlaşılır. Hata miktarı dinleyicinin ne kadar doğru ka-

rar verdiğinin göstergesidir. Hata ne kadar küçükse dinleyici sesin geldiği yönü o kadar 

doğru kestirmiş olur. 

Kulağın birisi kapatılarak ölçümler tekrarlandığında hata miktarındaki artış gözlem-

lenir.

Kullanılacak Araç ve Gereçler: 2 tane orta boy çubuk, 2 tane balon, plastik ince ip.

Kas ve eklemlerin birlikte çalışmasını göstermek için iki tane orta boy tahta çubuk, ha-

reket edecek şekilde birleştirilerek oynar eklem yapılır. Oynar eklemin dış tarafına biraz 

şişirilmiş bir balon, ince plastik ip ile bağlanarak şekildeki gibi tutturulur. Oynar eklemin 

Deney-3 Kasların Çalışması

Dinleyici 1 Tahmin Edilen Açı Gerçek Açı Hata

1. Deneme

2. Deneme

3. Deneme

Dinleyici 2 Tahmin Edilen Açı Gerçek Açı Hata

1. Deneme

2. Deneme

3. Deneme

...
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iç tarafına da çok şişkin olmayan bir ba-

lon bağlanır. Eklem hareket ettirildiğin-

de (bükülüp gerildiğinde) balonların 

biri uzarken diğeri kısalır. Bu şekilde, 

eklemin dolayısıyla kas ve kemiklerin 

hareketine benzer bir harekete imkân 

verilir. Kol ve bacak kasları ve eklemle-

rinin çalışması bu şekilde gösterilebilir. 

Kas ve kemiklerin tek başına hareket 

etmedikleri, birbirlerini destekleyerek 

gündelik hareketlerimizi sağladıkları 

bu deney ile gözlemlenir.

Deney-4
Kullanılacak Araç ve Gereçler: İki tane yeni açılmış kalem, göz bağlanacak kumaş parça-

sı, not defteri.

Sinir uçlarının vücuttaki yerleşimi ve hassasiyeti ile diğer organlar üzerindeki etkisini 

göstermek için bu deney yapılabilir. Sinir uçları insan vücudunun her tarafına yayılmış-

tır. Vücudumuzun bazı bölgelerinde daha fazla sinir ucu varken bazı bölgelerinde daha 

azdır. Bu durumu görmek için dört kişiden oluşan çalışma grupları oluşturulur ve her 

gruptan bir öğrencinin gözleri bağlanır. Öğretmenin denetiminde gözü bağlanan öğren-

cinin kolunun yukarı kısmına, aşağı kısmına ve ile işaret parmağına sivri kalem ucu ile 

(Öğretmenin belirleyeceği değişen sayılarda, 5-10 defa olabilir.) yumuşakça dokunulur. 

Dokunulan öğrenci önceden kaç defa dokunulacağını bilmemelidir. Daha sonra öğren-

ciye kaç defa dokunulduğu sorulur. Aşağıdaki tablo hazırlanarak sonuçlar bu tabloya 

kaydedilir. Böylece kolun hangi kısmında daha fazla sinir ucu olduğunun fark edilmesi 

sağlanır. Gruplarda farklı öğrencilerin gözleri bağlanarak deney tekrarlanır. 

Etkinlik sonunda diş çektiren veya herhangi bir yerinden ameliyat olan kişilerin ne-

den o bölgelerinin uyuşturulduğu sorularak öğrencilerin fikirleri alınır.

1. Öğrenci Dokunulma Sayısı Öğrencinin Söylediği Sayı Fark
Kolun üst kısmı
Kolun alt kısmı
İşaret parmağı

Dokunma Hassasiyeti
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Farklı örneklere bakarak konuyu pekiştirelim.

•• Yemek yerken yemeği çiğnemek için dişler gerekir. Fakat dilimizi kullanmadan da ye-

meği yiyemeyiz. Ayrıca tükürük salgısı besinlerin ıslatılması için gereklidir. Böylece ye-

mek yerken dil, dişler ve tükürük salgısı da birlikte görev yapar.

•• Yürürken, yürüme işini vücutta ayaklar yapar fakat kollarımızı da ayaklarımızla dengeli 

bir şekilde hareket ettirmezsek doğal bir yürüyüş yapamayız. Öğrencilerden sınıf içeri-

sinde kollarını oynatmadan yürümeleri istenebilir.

•• Koşarken solunum dolayısıyla dolaşım sistemimiz hızlı çalışır. Hızlı hareket ettiğimizde 

ise daha çok oksijene ihtiyaç duyarız. 

•• Dilimiz ile dört farklı tat alıyoruz (acı, tatlı, ekşi, tuzlu). Diğer tatları ise ancak kokula-

rı yardımıyla hissediyoruz. Burun ameliyatı olanlar, tarçının kokusunu fark edemezler. 

Farklı tatlar da denenebilir.

•• Sindirim için tükürük salgısının, dişlerin, yutağın, midenin ve bağırsakların önemi büyük-

tür. Sindirim kanalı boyunca çeşitli salgılar sindirime yardımcı olur. Vücutta kanın dolaşı-

mı, çevreden uyarıların alınması, zararlı maddelerin vücuttan atılması vb. tüm faaliyetler 

bütünlük ve iş birliği içinde gerçekleşir. Bu faaliyetlerin birbiriyle uyum ve bütünlük için-

de gerçekleşmesi, vücudun bütünlüğü, dolayısıyla sağlıklı yaşam için önemlidir. 
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Araştırma Soruları

1. En sevdiğiniz yiyecekler hangileridir?  Söyleyiniz.

2. Bu yiyeceklerdeki besinlerin vücudunuza faydaları  nelerdir?  Araştırınız.

3. Tek çeşit besinle beslenen kişiler hangi tür problemlerle karşılaşabilir? Araştırınız.

Etkinliğin Amacı : Dengeli ve düzenli beslenmenin önemi üzerinde durularak bilinçli bes-
lenme alışkanlığı kazandırmak.

Kazanım : Vücuduna aldığı besinlerle kazandığı enerji miktarı ve harcadığı enerji 
miktarı arasında ilişki kurar.

Süre : 4 ders saati

ETKİNLİK 2

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
• Çok zayıf veya kilolu öğrencilerin zayıf veya kilolu olmaları dolayısıyla bu  hassasi-

yetleri dikkate alınmalıdır.

• Deney 3 için cips (ince, yuvarlak kesilerek kızartılmış patates) alırken paketin üze-
rindeki “Enerji ve Besin Ögeleri” tablosu net okunabilen paketlerin alınmasına dik-
kat edilmelidir.

Şimdi Deney Zamanı
Öğrencilerden günlük hayatlarında yaptıkları faali-

yetler süresince belirledikleri iki saatlik zaman dilimi 
boyunca attıkları adımları saymaları istenebilir. Bunun 
için varsa adım sayar aleti kullanılabilir.

Erkek öğrencilere kaç dakika futbol maçı yapabile-
cekleri sorularak cevaplarını hazırlamaları ve bir tab-
loya kaydetmeleri istenebilir. Öğrencilerden yedikleri 
besinlerin enerji değerlerini kilokalori cinsinden araş-
tırarak bir tabloya kaydetmeleri istenebilir. Aldıkları ve 
harcadıkları enerji miktarının birbiriyle uyumlu olup 
olmadığını gözlemlemeleri ve karşılaştırma yapmaları 
beklenir.

Bilgi Notu
Etkinlik sonunda öğrencilerin ambalajlı gıda ürünlerindeki yağ, karbonhidrat, protein ve 

enerji değerlerini göz önüne alarak gıda ürünlerini satın almaları gerektiği yönünde dik-
katleri çekilir.
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Deney-1

Kullanılacak Araç ve Gereçler: 1 elma.

Soru: 1 elma 60 kilokalori içeriyor ise 42 kg ağırlığındaki bir çocuk sadece bir elma yiye-
rek kaç metre yüksekliğindeki binanın kaçıncı katına kadar çıkabilir?

Not: 10 Kalori 1 kilogramlık kütleyi 4.2 metre yüksekliğe çıkarmak için gerekli olan 
enerji değeridir, (10 ÷ 4.2). 

Buna göre  60 kcal (kilokalori) = 60 000 Kalori , 

60 000 = çocuğun kütlesi × yükseklik × (10 ÷ 4.2) 

Çocuğun kütlesi 42 kg ise,

Yükseklik = 60 000 ÷ (42 x (10 ÷ 4.2))

Yükseklik = 600 m

42 kg ağırlığındaki çocuk kaba 
bir hesapla 1 elma yiyerek, elma-
nın verdiği enerji ile 600 metre 
yüksekliğe kadar çıkabilir.

Not: Bir tane elma, 42 kg’lık öğrencinin 600 metre yüksekliğe çıkması için gereken 
enerjiyi verir. Ancak vücut, diğer ihtiyaçlarını (solunum, dolaşım, ısınma, dengeyi sağ-
lamak vb. gibi temel yaşam fonksiyonlarını) yükseğe çıkma eylemine bağlı olarak veya 
olmadan devam ettireceğinden daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar.

Deney-2

Öğrenciler bir gün boyunca yedikleri besinlerin listesini yaparlar. Daha sonra bu besin-

lerin enerji değerlerini çeşitli kaynaklardan araştırırlar. Ayrıca koşma, yürüme, yüzme vb. 

hareketler esnasında harcadıkları enerji miktarlarını da çeşitli kaynaklardan araştırarak al-

maları gereken besinler hakkında fikir yürütürler. Dengeli beslenme için almaları gereken 

günlük enerji miktarı (kilokalori) ve besin çeşitlerini gruplandırarak aşağıdaki gibi bir tablo 

hazırlayıp sınıf panosuna asarlar.

Öğrenciler futbol dışında halter, atletizm gibi sporlarla uğraşan sporcuların bir günlük 

menüsünü ve aldıkları enerji miktarını araştırarak arkadaşlarıyla paylaşabilirler.

Elmanın Verdiği Enerji

Beslenme Alışkanlıkları
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Yumurta ve Süt Ürünleri
Miktar Enerji (Kilokalori)

Yoğurt (yağlı) 100 gr 95
Süt (yağlı) 100 gr 68
Beyaz peynir (yağlı) 100 gr 275
Kaşar peyniri (yağlı) 100 gr 413
Yumurta 1 adet 80

Yağlar
Tereyağı 28 gr 206
Margarin 28 gr 204
Sıvı yağ 28 gr 130

Etler
Tavuk (ızgara) 100 gr 132
Tavuk göğsü (haşlanmış) 100 gr 150
Kuzu (yağlı, ızgara) 100 gr 282

Sebzeler
Domates 1 adet 14
Patlıcan 1 adet 28
Taze fasulye 100 gr 90
Kabak 100 gr 25
Karnabahar 100 gr 32
Kereviz 100 gr 18
Bezelye 100 gr 89
Ispanak 100 gr 26
Lahana 100 gr 20

Meyveler
Elma 1 adet 60
Kayısı 1 adet 8
Kiraz 100 gr 40
Portakal 1 adet 50
Mandalina 1 adet 50
Şeftali 1 adet 60
Armut 1 adet 70
Erik 1 adet 8
Üzüm 100 gr 57

Sınıfa bir diyetisyen çağrılarak diyetisyene dengeli ve düzenli beslenmenin önemin-

den, öğrencilerin çok sevdiği fakat zararlı olan besinlerden bahsettirilir. Öğrencilerin 

merak ettikleri sorular cevaplandırılarak beslenme saatleri için kendilerinin hazırlayabi-

lecekleri sağlıklı öğünler hakkında bilgi verilir. 

Hiçbir fiziksel aktivitede bulunmayan (uyku hâlinde bile) bir insanın da vücudu enerji 

tüketir. Bu etkinlikte yapılan hesaplamalarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
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Deney-3
Kullanılacak Araç ve Gereçler: 3 farklı marka patates cipsi, grafik kâğıdı ( ya da kareli 
kâğıt), oklava, mumlu kâğıt ve kalem. 

Not: Markalar arasında cips boyutları ve ağırlıkları farklılık gösteriyorsa kullanılacak 
cipsler, büyüklük ve ağırlık açısından bu farklılığı giderecek şekilde, birbirine yakın bü-
yüklükte ve ağırlıkta olanlar seçilmelidir.

Birinci marka patatesi cipsi için grafik kâğıdının üzerine, bir orta boy cips yerleştirilir. 
Cipsin üzerine mumlu kâğıt kapatılıp oklava ile üzerinden geçilir. Cips, mumlu kâğıt ve 
grafik kâğıdı arasında iyice ezilir. Cipsin yağının alttaki grafik kâğıdına geçmesi sağla-
nır. Grafik kâğıdı alınıp üzerindeki cips parçaları temizlendikten sonra bant kullanılarak 
cama yapıştırılır. Cama yapıştırılmasının amacı, yağlı bölgelerin ışığı geçirdiğini gözlem-
leyebilmektir. Böylece yağlanan kare sayısı belirlenir (Yarıdan fazlası yağlanan kareler 
yağlı kare, yarıdan azı yağlanan kareler yağsız kare kabul edilir).

Aynı deney iki defa daha yapılır ve 1. Marka cips 
için üç ayrı ölçüm alınır. Daha sonra bu sayılar top-
lanarak 3’e bölünür ve 1. Marka cips için ortalama 
yağlanan kare sayısı belirlenir.

2 ve 3. marka cipsler için de aynı şekilde orta-
lama kare sayıları belirlenerek aşağıdaki tabloya 
işlenir.

Bir tane cipsteki yağ oranı konusunda ne söyleyebilirsiniz? Cips paketinin üzerindeki 
“Enerji ve Besin Ögeleri” tablosunda belirtilen yağ oranları (porsiyon şeklinde verilmiş 
olan bölüme bakınız) ile sizin bulduğunuz değerler arasında bir orantı var mı? 

Bilgi Notu
Etkinlik ile cips gibi yiyeceklerde fazla yağ ve tuz bulunduğu ve bu durumun daha 

sonraki yaşlarda çeşitli sağlık problemlerine yol açacağı vurgulanır. Bunun yerine sağ-
lıklı besinlerle (süt, yoğurt, peynir, meyveler, sebzeler gibi taze gıda ve besinlerle) den-
geli beslenilmesi ve bunların tercih edilmesi gerektiği vurgulanır.

Cipsteki Yağ Oranının Belirlenmesi

Cips Çeşidi 1. Ölçüm 2. Ölçüm 3. Ölçüm Ortalama

1. Marka cips

2. Marka cips

3. Marka cips
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Araştırma Soruları

1. Okul eşyalarını koyduğunuz çantanız hangi malzemeden yapılmıştır? Araştırınız.

2. Bizi sıcaktan ve soğuktan koruyan giysi ve ayakkabılarımızın yapısal özellikleri nelerdir?

3. Evimizde kullandığımız eşyalarımız genellikle hangi tür malzemelerden yapılmıştır? Ne-

den?

Etkinliğin Amacı : Bazı maddelerin niteleme ve ayırt edici özellikleri belirlenerek günlük ha-

yatta kullanılan bazı eşyaların yapımı için önerilerde bulunmak.

Kazanım :  Günlük hayatta kullandığı nesnelerin yapımı için uygun malzeme seçimi-

ni maddelerin niteleme ve ayırt edici özellikleri ile ilişkilendirir.

Süre : 4 ders saati

ETKİNLİK 3

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Deneyler sırasında gereken güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

• Cam malzeme ile çalışırken dikkatli olunmalıdır.  

Aşağıdaki sorularla veya öğretmenin benzer şekilde hazırlayacağı sorularla öğrencilerin 

dikkati çekilebilir:

• Kâğıttan yapılmış bir şapka sizi yağmurdan koruyabilir mi?

• Süngerden yapılmış bardağa su doldurabilir miyiz?

• Mumdan yapılmış bir kaşıkla çorba içebilir miyiz?

• Ampullerde cam yerine plastik kullanılabilir mi? 

Şimdi Deney Zamanı
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Deney-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Tahta ve metal kaşık.

Öğrencilerden, birer tane tahta ve metal kaşık 

getirmeleri istenir. Bu kaşıklar birkaç saat buz-

dolabında bekletilir. Sonra öğrencilerden her iki 

kaşığa dokunmaları istenir. Metal kaşığın tahta 

kaşıktan neden daha soğuk olduğu tartışılır. 

Metallerin ısıl iletkenlikleri fazladır. Bu saye-

de metaller temas ettiği yüzeyden ısıyı hızlıca 

alıp uzaklaştırır. Bu nedenle tahtaya göre daha 

soğuk hissedilir. O yüzden tavaların ve cezvele-

rin sapları plastik veya tahta yapılır. Evinizdeki 

tava ve cezvelerin saplarını inceleyiniz. Örneğin 

tavanın sapı metal olsaydı, ocaktayken tavayı tutabilir miydiniz? 

Neden tahtadan basketbol topu yapılamıyor? 

Ayak ve diğer uzuvların zarar görmemesi için esnek malzeme gerekir. Ayrıca topun 

zıplaması için de esnek malzemeden yapılmış olması gerektiği bilgisi verilir.

Giysi yapımı için hangi hammaddeler tercih edilir? Neden metallerden ya da tahtadan 

giysi yapılmaz? 

Çünkü bu maddeler ağırdır ve esnek değildir. Giysi yapılacak malzeme hafif, yıkanabilir, 

esnek, dikilebilir, dikiş tutar, terlediğimizde teri emici ve bizleri soğuktan sıcaktan koruyu-

cu olmalıdır. Sizler giysilerimizin özellikleri konusunda başka ne söyleyebilirsiniz?

Pencerelerimiz neden camdan yapılır? 

Camın optik geçirgenliği vardır, saydam ve kırılgandır. Işığı geçirir fakat ısıyı aynı de-

rece iletmez. 

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri - I



21

Deney-2
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Plastik parçası, pamuklu kumaş, sünger parçası, ahşap 

parçası, bakır parçası, cam (Kenarları eli kesmemesi için bantlanmalıdır), demir çubuk, 

kâğıt, deri parçası, su geçirmez özellikte bez parçası (Yağmurluk veya şemsiye kumaşın-

dan olabilir), buz parçaları, beyaz mum, mıknatıs parçası.

Öğrencilerden aşağıdaki tablodaki malzemelerin su çekme - çekmeme, saydam - opak, 

esnek - berk, sert - yumuşak, kırılgan - sağlam, mıknatıstan etkilenme, suda yüzme - bat-

ma özelliklerini tahmin etmeleri ve tahminlerini tabloya kaydetmeleri istenir. Gruplar 

maddelerin esnek - berk, sert - yumuşak, kırılgan - sağlam olmalarını dokunarak, suyu 

çekme - çekmeme,  suda yüzme - batma, saydam - opak olma, mıknatıstan etkilenme 

özelliklerini deney yaparak belirler, kaydettikleri tahminleri deney sonuçları ile karşılaş-

tırarak doğrularlar. 

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri - II

Malzeme
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Tahta 
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Demir 
çubuk

Buz

Pamuklu 
kumaş
Plastik 
parçası

Kâğıt

Sünger 
parçası

Yağmurluk, mendil, çaydanlık, gözlük, duvar saati, kaşık, can yeleği, havlu, ataç, makas 

vb. eşyaların adları tahtaya yazılır ve bu eşyalar gruplara paylaştırılır. Her grup tartışa-

rak bu eşyaların hangi nitelikteki malzemelerden yapılmış olduğunu belirler. Gruplardan 

bu eşyaların yapımı için hazırlanan tablodan uygun nitelikte malzeme seçmeleri istenir. 

Grupların seçtikleri malzemeler sınıfta tartışılır, her eşya için en uygun nitelikteki malze-
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Deney-3

Kullanılacak Araç ve Gereçler: %100 keten 

kumaş parçası, polyester, naylon, yün ve ipek 

malzemeler, cam bardak, su, mikroskop.

Yapılacak deneyde %100 ketenden yapıl-

mış kumaş parçası, giysi kuru iken mikroskop 

altında incelenerek ketenin lifl eri gözlem-

lenir. Bir bardak su, keten kumaş parçasının 

üstüne dökülür, keten tekrar mikroskopla in-

celenir. Lifl erin nasıl değiştiği gözlemlenir. Bu 

duruma göre aşağıdaki tablo doldurulur.

Farklı Kumaşların Su Çekmesi

meler belirlenir. Öğretmen, maddenin niteleme özelliklerini bunların hayatta kullanım 

yerleri ile ilişkilendirerek özetler.

Grupların buldukları sonuçları sırayla sınıfta tartışılır. Grupların değerlerini kaydettik-

leri tablo öğretmen tarafından incelenir ve öğrencilerden aşağıdaki soruları cevaplama-

ları istenir.

1. Mobilyalar, camdan yapılmış olsaydı aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkardı?

A) Çok sağlam olurdu. B) Kullanışlı olurdu.

C) Tehlikeli olurdu. D) Çok rahat olurdu.

2. Giysiniz metalden olsaydı aşağıdakilerden hangi sonuç ortaya çıkardı?

A) Kışın sıcak tutardı. B) Ağır olurdu.

C) Vücudu yumuşak tutardı. D)  Esnek olurdu.

3. Defter veya kitaplar plastikten yapılmış olsaydı aşağıdaki sonuçlardan hangisi orta-

ya çıkardı?

A) Uzun ömürlü olurlardı. B) Kolay yırtılırdı.

C) Doğada çözünürlerdi. D) Kurşun kalemle kolay yazılırdı.
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Madde Su Çekmesi (az veya çok) Lifin Şeklinin Tarif Edilmesi

Keten (doğal lif)

Yün (doğal lif)

İpek (yapay lif)

Polyester (yapay lif)

Naylon (yapay lif)

Yapılan deneyle öğrencilerin, günlük yaşantımızda iç içe olduğumuz pek çok ürünün 

yapımında, maddelerin su çekme özelliği dikkate alındığını fark etmeleri sağlanır. Ör-

neğin keten ve pamuklu kumaşlardan neden çadır veya şemsiye yapılmadığı sorulur. Bu 

deneyle yapay üretilen kumaşların su çekmesinin, kumaşın yapıldığı lifl erin yapısına ve 

şekline bağlı olduğunu gözlemlerler. Birçok yapay malzemenin su çekmesi gibi özellik-

lerinin  bilinmesi bu malzemelerin doğru kullanımı açısından önemlidir.



24

Araştırma Soruları

1. Yüksek dağların üstünde neden hep kar vardır? Araştırınız.

2. Dolu ne zaman ve nasıl oluşur?

3. Çiğ nasıl oluşur? Çiğ düşmesinin sıcaklıkla ilişkisini araştırınız.

4. Doğada su neden tükenmez?

5. Yağmur nasıl yağar?

Etkinliğin Amacı : Suyun buharlaşması ve yoğuşması olaylarını gözlemlemek, buradan hare-

ketle doğadaki olaylar arasında ilgi kurabilmek ve doğada suyun uğradığı 

değişimleri açıklamak.

Kazanım : Yağmur, kar, buz, sis ve bulut oluşumundaki suyun uğradığı değişimlerle 

ilişkilendirir.

Süre : 4 ders saati

ETKİNLİK 4

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Etkinlikte sıcak su kullanılması buharlaşmayı hızlandırmak içindir. Sıcak su kullanır-

ken öğrenciler dikkatli olmaları için uyarılır. 

• Öğrenciler, şırınga kullanırken dikkatli olmaları için uyarılmalıdır.

Şimdi Deney Zamanı

Deney-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Kilitli buz dolabı poşeti (bir tane büyük, bir tane küçük), 

sıcak su, 2 adet çamaşır mandalı, buz parçaları.

Basit bir şekilde, çaydanlıkta su kaynatıp yoğuşturularak yağmur oluşturulabilir. Yine 

su kaynatılıp üzerine tencere kapağı konularak damlaların oluşması sağlanır. Sıcaklık -20 

ila -50 oC arasında olursa küçük buz parçaları oluşur. Bu buz parçalarının onlarcası birle-

Yağmur Oluşturma
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şerek kar hâlinde yere düşer. Aşağıda kar tanelerini oluşturan buz kristallerinin şekilleri 

görülmektedir: 

Yapılacak deneyde öğrencilere suyun buharlaşma ve yoğuşması ile doğadaki su dön-

güsü sezdirilmeye çalışılır.

• Öğrenciler gruplara ayrılır.

• Küçük poşete bir miktar buz, 

büyük poşete ise bir su bar-

dağı sıcak su konur.

• Küçük poşet büyük poşetin 

içine yerleştirildiğinde poşet-

lerde neler olabileceği tah-

min ettirilir.

• Küçük poşet büyük poşetin 

içine yerleştirilir. Büyük poşe-

tin iki ucuna mandal takılır ve 

mandallardan tutularak po-

şetler gözlemlenir.

• Gözlem sonuçları ile tahmin-

ler karşılaştırılır ve tartışılır.

• Etkinlikte kullanılan büyük poşetteki sıcak su ile küçük poşetteki buzun doğada 

neleri temsil edebileceği öğrencilere sorulur.

• Buz dolu küçük poşet atmosferin üst taraftaki soğuk katmanlarını, büyük poşetin 

içindeki sıcak suyun da deniz, okyanus gibi su kaynaklarını temsil ettiği sonucuna 

ulaştırılır.

Öğrencilere buharlaşma, yoğuşma, bulut ve yağmur oluşumundaki su döngüsünün 

önemini vurgulamak için “Doğada su neden tükenmez?” sorusu tekrar sorularak suyun 

yerküre ve havaküredeki dolanımı ile ilgili olayları keşfetmeleri sağlanır.
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Kullanılacak Araç ve Gereçler: Termometre, ılık su, şırınga (3-5 cc miktarını aktarabilen, 

herhangi bir çeşidi olabilir.), metal veya cam bardak, su dolu kap, buz parçaları.

Bazı sabahlar yerlere çiğ düştüğünü ve ıslak olduğunu gözlemlemişsinizdir. Çiğ, yağ-

murdan kaynaklanmaz. Gece boyunca, havanın sıcaklığı düşer. Soğuk hava, ılık hava ka-

dar çok su buharı taşımadığından su buharı, sabah yüzeylerin üzerinde gördüğümüz çiğe 

dönüşür. Bu olay yoğuşma sonucunda oluşur. Eğer sıcaklık düşmezse, yoğuşma olmaz ve 

yüzeylerin üzerinde çiğ oluşmaz. Çiğ noktası havanın yoğuşması için gerekli sıcaklık değe-

ridir. Hava nemli olduğu zaman çiğ noktası yüksektir. 

Deneye başlamadan önce öğrencilerden yaşadıkları yerin nemlilik oranını öğrenmele-

ri istenir. Metal veya cam bardağın üçte birine 29 oC’de su konur. Suyun içine termometre 

yerleştirilir. Şırınga kullanılarak çok yavaş bir şekilde bardağın içine  buzlu su eklenir ve 

termometre izlenir. Suyun sıcaklığı 1 veya 2 derece düşene kadar buzlu su eklenmesine 

devam edilir. Sıcaklığın sabitlenmesi beklenir. Yoğuşma olup olmadığı gözlemlenir. Yo-

ğuşma olmazsa cam veya metal bardağın dışında yoğuşma gözlenene kadar aynı şekilde 

buzlu su eklenmesine devam edilir. 

Tıpkı çimlerin üzerinde veya diğer yüzeylerde geceleri çiğin oluşumu gibi, buzlu su 

eklendikçe ılık su kabının dışında çiğ oluşumu sağlanır. Aynı deney farklı hava şartlarının 

olduğu günlerde (yağmurlu, güneşli, rüzgârlı, bulutlu vb.) tekrarlanabilir ve çiğ oluşumu 

için hangi hava durumunun daha elverişli olduğu keşfedilir.

Deney-2 Çiğ Oluşturma
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Araştırma Soruları

1. Işık nasıl yansır? Hangi maddeler ışığı yansıtır?

2. Merceklerin görevleri nelerdir?

3. Görme olayı nasıl gerçekleşir?

Etkinliğin Amacı : Günlük hayatta kullanılan mercek içeren cihazlardaki, ışığın kırılma ve ya-

sıma özelliklerini içeren olayları daha iyi anlamak.

Kazanım : Kırılma, yansıma, merceklerle görüntü oluşumunu yansıma kanunlarını 

öğrenerek uygular.

Süre : 4 ders saati

ETKİNLİK 5

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
• Deneyler sırasında kullanılacak olan lazer kalemi, öğretmen kontrolünde kullanıl-

malıdır.  

• Ayna, cam gibi malzemelerin kullanımında dikkatli davranılması gerekir.

• Raptiye kullanımında özen gösterilmelidir.     

Şimdi Deney Zamanı

Deney-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Lazer kalemi, ayna.

Işık, ışın denilen düz çizgiler hâlinde ilerler. Aynadan ve sudan yansıyarak yön değiş-

tirebilir. Lazer kalemi ve bir ayna kullanılarak ışınlar ayna yüzeyinden yansıtılabilir. Aşa-

ğıda şekilde gelen ışın, gelme açısı, yansıyan ışın, yansıma açısı öğrencilere gösterilmeye 

ve açıklanmaya çalışılır. N, yüzeyi dik kesen doğrultudur.

Gelme açısı

N

Gelen ışın Yansıyan ışın
Yansıma açısı

Yüzey

Işığın Yansıması
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Kullanılacak Araç ve Gereçler: Lazer kalemi, cam şişe, yağ, su.

Işığın kırılmasını anlamak için cam şişe (Silindirik, düz desensiz, süt şişesi olabilir.) 

alınabilir. Şişe boşken şişenin üst tarafından alta doğru (veya alttan üste doğru) lazer 

kalemi kullanılarak ışık düşülür. Şişenin arka tarafında oluşan görüntüler incelenir. Daha 

sonra şişeye sırası ile su ve yağ konularak aynı işlem iki kez ayrı ayrı tekrarlanır. Her bir 

durum için oluşan görüntüler incelendiğinde, yağın, suyun ve boş şişenin arka tarafında 

oluşan görüntülerin neden farklı olduğu tartışılır. 

Deney-2
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Lazer kalemi, plastik şişe, raptiye (çivi de olabilir).

Deney, bir lazer kalemi ve bü-

yük bir plastik şişe kullanılarak ya-

pılabilir. Şişe, raptiye kullanılarak 

tabanına yakın bir yerden delinir. 

Parmakla delik kapatılır ve şişe suy-

la doldurulur. Şişe, delikten akan su 

lavaboya gelecek şekilde yerleştiri-

lir. Lazer kalemi, ışığı şişenin arka-

sından deliğe denk gelecek şekilde 

tutulur ve parmakla kapatılan delik, 

açılır. Akan suyun ve lazer ışığının 

izlediği yol gözlemlenir. Işığın, akan 

suyun yüzeyinden yansıyarak suyla 

birlikte lavaboya doğru eğimlen-

diği ve parladığı görülür. Işık, akan 

suyun içinde hapsolmuştur. 

Günümüzde haberleşmede yaygın olarak kullanılan fiber optik kablolar da, yukarıda 

yapılan deneye benzer şekilde, cam içerisinde hapsolma prensibiyle çalışıp elektrik ye-

rine ışık sinyalleri taşırlar.

Işık Yolu

Deney-3 Işığın Kırılması
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Yağın, suyun ve havanın kırılma indisleri birbirinden farklı-

dır. Merceklerin çalışma prensipleri bu kırılma indisleri ile ya-

kından ilgilidir. Işığın kırılması sonucunda görüntünün büyü-

yüp küçüldüğü vurgulanır. Bu durum bazı hayvanların avlarını 

yakalamasında önemli rol oynar. Örneğin, kartal ve martılar, 

hava ve sudaki farklı kırılma indislerine rağmen sudaki avlarını 

rahatça yakalayabilirler. 

Deney-4
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Küçük kâse, renksiz tırnak cilası, el feneri, su, plastik kutu, 

siyah kâğıt.

Büyük bir kâse yarısına kadar su ile doldurulur. Suyun üzerine  bir damla renksiz tırnak 

cilası damlatılır. Cila yüzeye hemen yayılacaktır. Bir parça siyah kâğıt bu suya batırılıp çı-

karılır ve kurumaya bırakılır. Öğrencilerden kâğıdı kıvırmaları ve kâğıdın içine bakmaları 

istenir. 

Öğrenciler kâğıdın iç kısmında gökkuşağını göreceklerdir. Bu görüntünün nedeni, si-

yah kâğıda geçen cilanın katmanlarının üzerine düşen ışığı yansıtarak gökkuşağı desen-

lerini oluşturmasıdır.

Gökkuşağı Yapalım - I
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Kullanılacak Araç ve Gereçler: El feneri, plastik kutu, su, dosya kâğıdı, ayna.

Bu gökkuşağı oluşumu ile ilgili başka bir deneydir. Bunun için bir plastik kutu suyla 

doldurulur. Ayna suyun içerisine biraz yatık olacak şekilde yerleştirilir. El feneri yakıla-

rak aynanın suyun içinde kalan kısmına tutulur. Fenerin biraz gerisine bir dosya kâğıdı 

tutulur ve dosya kâğıdı sağa sola oynatılarak oluşan görüntü incelenir. Gökkuşağı kâğıdın 

üzerinde görülebilir. Gökkuşağının oluşmasının nedeni, ışık demetinin sudan geçerken 

ışıktaki farklı renklerin, farklı miktarda kırılmasıdır. Aynanın görevi ise gökkuşağını kâğı-

da yansıtmaktır.

Deney sonucunda gökkuşağı gözlenmezse, neden gözlenemediği tartışılır. El fene-

rinin önüne ortasından küçük bir delik açılmış mukavva karton konulabilir ve ışığın bu 

delikten geçerek aynanın suyun içinde kalan kısmına tutulması sağlanır.

Işığın mukavvadaki delikten geçirilmesi gökkuşağı oluşumunu sağladı mı?

Deney-5 Gökkuşağı Yapalım - II

Ayna



31

Deney-6
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Yoğurt kabı, siyah poster boyası, yağlı kâğıt, lastik bant, 

mum, raptiye.

Yoğurt kabının içi siyah poster boyası ile boyanır. Boyanın içine bir damla sıvı bulaşık 

deterjanı katılırsa boya daha iyi yapışır. Boya kuruyunca tabanına raptiye ile bir delik açı-

lır. Kabın üst kısmı yağlı kâğıt ile kapatılır, gerginleştirip lastik bant geçirilir. Bu düzenek 

ekran olarak kullanılır. Delik açılan taban yüzeyi, mum ışığını karşılayan yan yüzey olarak 

kullanılır. Karanlık bir odaya giderek mum yakılır ve mum aşağıdaki şekilde görüldüğü 

gibi kabın delikli yüzeyinden 50 cm ötede tutulur. Şekilde, kutu tabanına açılan delik 

görülmesi için abartılarak çizilmiştir.

Öğrencilere ekranda ne gözlemledikleri sorulur. Mum alevinden gelen ışık ışınları, kâ-

ğıt ekran üzerine düşer fakat baş aşağı bir görüntü oluşur. Göz de bu düzenekteki gibi 

çalışmaktadır. Işık, gözbebeği denilen küçük delikten geçer ve ağ tabaka olarak isim-

lendirilen arka ekran üzerine düşerek baş aşağı görüntü oluşturur. Görme sinirleri, ağ 

tabakayı beynimize bağlar. Beyin görüntüyü düzeltir.

Gözün Çalışması

mumEkran üzerindeki 
görüntü ters görülür.

Işık ışını



32

Araştırma Soruları

1. Isınan ve soğuyan maddelerdeki değişimler nelerdir? Araştırınız.

2.  Genleşme nasıl olur? Katı, sıvı ve gazlarda genleşmeye örnekler veriniz.

Etkinliğin Amacı : Isının maddeleri bozma etkilerini uygulamalı görerek yiyecekler ve kul-

landıkları eşyaları koruma konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini 

sağlamak.

Kazanım : Isının maddeler üzerindeki etkilerini fark ederek günlük hayatta karşılaşı-

lan problemleri çözmede kullanır. Isı ve sıcaklığın farkını anlar.

Süre : 2 ders saati

ETKİNLİK 6

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
• Deney 1’de mum ile ısıtma işlemi yapılırken dikkatli olunmalıdır.

• Deney 1’de çekiç ile çalışılırken dikkatli olunmalıdır. 

• Deney 2’de cam şişe ile çalışılırken dikkatli olunmalıdır. 

Şimdi Deney Zamanı

Deney-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler: 20 cm uzunluğunda bir tahta parçası, 4 adet çivi, 3 adet 

aynı büyüklükte madenî para, mum, tahta maşa, çekiç.

Çiviler, aralarında madenî para-

nın çapı kadar boşluk kalacak şekil-

de tahta parçasına çakılır. Öğretmen, 

madenî paranın boşluk bırakmadan 

çiviler arasından geçtiğinden emin 

olmalıdır ve bunu öğrencilere göster-

melidir. Mum yakılır ve tahta maşa ile 

tutulan madenî para, mum alevinde ısıtılır. Tekrar çivilerin arasından geçirilmeye çalışılır. 

Öğrencilerden, gözlemledikleri durumun nedenini açıklamaları istenir. 

Katıların Genleşmesi
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Isı verilen katı cisimler genleşir. Isıtılan telin boyu uzar, ısıtılan levhanın yüzeyi büyür. 

Isıtılan bir kutunun hacmi artar. Örneğin, bakır bir teli ısıttığımızda, boyunun uzadığını 

gözlemleriz. Bu nedenle tren raylarının eklenti yerlerinde boşluklar bırakılır. Boşluk bı-

rakılmadan raylar uç uca yerleştirilirse, genleşme sonucu raylar eğilir, bükülür. Genleşme 

sorununa karşı köprü kirişlerinin uçlarından biri silindirik yastıklar üzerine yerleştirilir. 

Genleşme oranı farklı iki metalin kullanıldığı metal çiftlerinden yararlanılarak termostat 

yapılır. Termostat, buzdolabının istenilen sıcaklıkta kalmasını sağlar.

Sıcak yaz günlerinde metal gözlük çerçeveleri genleşebilir ve mercekler düşebilir. Adi 

cam ve porselen kaplar ani sıcaklık değişiklikleriyle karşılaşınca çatlayıp kırılabilirler.

Direkler arasında gerili olan iletim hatları yaz-kış arasındaki sıcaklık farkından etki-

lenirler. Kışın büzüştükleri için daha gergin dururken yazın genleştikleri için daha sarkık 

görünürler.

Deney-2
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Cam şişe, şeff af pipet, su, oyun hamuru, mürekkep, buz, 

tükenmez kalem, derin kap, sıcak su, not defteri.

Sıvıların genleşmesini incelemek için bir termometre modeli yapılabilir. Bunun için bir 

cam şişe, ağzına kadar çeşme suyu ile doldurulur. Sonra şişeye birkaç damla mürekkep 

damlatılır. Pipetin 10 cm’lik kısmı cam şişenin üstünde kalacak şekilde oyun hamuru kul-

lanılarak şişenin ağzına yerleştirilir. Pipetteki su seviyesi işaretlenir (Şişenin kenarından 

hava sızmamasına dikkat edilmelidir.). Öğrencilere hazırlanan bu şişeyi sıcak ve soğuk 

su içerisine konulduğunda pipetteki su seviyesinin değişip değişmeyeceği ve değişirse 

bunun nasıl olacağı konusunda tahminleri sorulur. Derin bir kaba bir miktar buz konur. 

Şişe, içinde buz bulunan derin kaba yerleştirilir. Beş dakika beklenir. Pipetteki su seviyesi 

gözlemlenerek işaretlenir ve değişimler not edilir. Daha sonra aynı işlemler, derin kaba 

buz yerine sıcak su konularak tekrarlanır. Aşağıdaki sorular öğrencilerle tartışılır:

• Şişeyi, buz ve sıcak su dolu kaba koyduğunuzda pipetteki su seviyesi nasıl değişti?

• Yaptığınız termometre ile gerçek termometrenin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

• Termometrelerde neden su yerine civa ya da alkol kullanılır?

Sıvıların Genleşmesi
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Deney-3
Kullanılacak Araç ve Gereçler: 4 adet balon, ip, masa lambası, buzdolabı, cetvel.

4 tane balon aynı büyüklükte olacak şekilde şişirilir. Her balonun çevresi ip kullanı-

larak ölçülür. İplerin uzunlukları ise cetvelle ölçülerek not defterine kaydedilir. Balonlar 

aynı anda buzluğa, buzdolabına, betona ve yanmakta olan masa lambasının altına yer-

leştirilir (Balonun ampule temas etmemesine özen gösterilmelidir.). Otuz dakika sonra 

balonların çevresi yeniden ölçülür. Ölçüm değerleri tekrar kaydedilir.

Deneyle ilgili aşağıdaki sorular sorularak öğrencilerin tartışmaları sağlanır:

• Ortamların sıcaklığı, balonların hacmini nasıl etkiler?

• Soba üzerinde tutulan şişirilmiş bir balonun hacmi neden artar ve patlar?

• 1783 yılında Montgolfier (Mongolfiya) Kardeşler, balonlarını uçurabilmek için ba-

lonun açık bulunan alt kısmında ateş yakmışlardır. Niçin?

Gazların Genleşmesi

• Civa ve alkolün genleşme katsayılarının (genleşebilmenin ölçüsü) suya göre daha 

büyük olduğuna dikkat çekilir.

Sıvılar da ısıtılınca genleşir. Örneğin, ağzına kadar su dolu çaydanlığın ısıtılınca taş-

ması genleşme ile açıklanabilir. Sıvıların genleşmesinden, yararlanılarak sıvılı termo-

metreler yapılır.
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Yukarıdaki sorularla “gazlarda sıcaklıkla hacmin arttığı” cevabı bulunur. Aynı derece-

de ısıtılan hacimleri eşit gazlar, aynı miktarda genleşir. Sıcaklıkla genleşme, gazdan gaza 

değişmemektedir. Maddeler soğutulduğunda ise hacmi küçülür. Maddelerin hacimce 

küçülmesine büzülme denir. Çok genleşebilen madde çok büzülür. Katılar, sıvılara göre 

daha az büzülür. Gazlar ise hem katılardan hem de sıvılardan daha fazla büzüldüğünden 

bazen tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Gazlar ısıtılınca veya ısısı yüksek ortamda uzun 

süre bekletildiğinde de tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin, açılmamış konserve 

kutuları ve spreyler fazla ısınınca çok şiddetli ve tehlikeli şekilde patlayacağından dik-

katli olunmalıdır. 

Deney-4

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Portakal suyu, 2 adet şişe. 

Bir miktar portakal suyu aynı büyüklükte şişelere doldurulur. Şişelerden birisi buz-

dolabına diğeri de mutfağın herhangi bir köşesine aynı anda konulur. Bunun için farklı 

sıcaklıklar (birisi 35 oC, diğeri 4 oC olan) olması önemlidir. Deney sınıf ortamında yapılır-

ken yine buzdolabı ve sınıfın güneş alan veya kalorifere yakın sıcak bir yeri seçilebilir. 

24 saat beklenir. Sonra şişeler açılır. Her iki şişedeki portakal suları kontrol edilir. Yüksek 

sıcaklıkta tutulanın bozulma eğilimi gösterdiği gözlemlenir. Meyve, sebze, ekmek gibi 

yiyecekler sıcak ortamda bozulurlar, bu sebeple düşük sıcaklığa sahip ortamlarda sak-

lanması gerekir.

Sıcaklığın Bozulmaya Etkisi
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 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Deneyler sırasında gerekli görülen güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Öğrencilerden, gazların bulunduğu ortamda yayılması, çok küçük gözeneklerden kaçabil-

mesi, belirli bir şeklinin olmaması; katıların belirli bir şeklinin olması (Bazı katılar konulduk-

ları kabın şeklini de alabilirler.); sıvıların ise akma özellikleri sebebiyle konuldukları kabın 

şeklini alması gibi maddelerin temel özelliklerini kullanmaları beklenir. 

Katıların, sıvıların ve gazların temel özellikleri konusunda aşağıdaki temel deneyler yap-

tırılabilir: 

• Hava dolu balona farklı şekiller verilerek gazların belli bir şeklinin olmadığı,

• Su, farklı şekildeki kaplara konularak sıvıların, bulunduğu kabın şeklini aldığı,

Şimdi Deney Zamanı

Araştırma Soruları

1. Hava, katı hâlde olsaydı dünyada canlılar yaşayabilir miydi?

2. Suyun katı, sıvı, gaz hâlleri olmasaydı, yaşam devam eder miydi? Neden?

3. Su, sadece katı hâlde olsa bitkiler var olur muydu?

4. Kan, katı hâlde olsaydı vücudumuzda neler olurdu?

5. Toprak, katı yerine gaz olsaydı dünyada yaşam olur muydu?

6. Maddelerin katı hâli olmasa çevremizdeki eşyalar var olur muydu?

7. Yoğunluk nedir? Yoğunluğu farklı cisimlere örnekler veriniz. 

Etkinliğin Amacı : Maddelerin katı, sıvı ve gaz hâlde sahip olduğu özellikler ile yaşam arasın-

da ilişki kurulabilmesini sağlamak.

Kazanım : Katı, sıvı ve gaz hâlindeki maddelerin temel özelliklerinin yaşam için öne-

mini fark eder.

Süre : 2 ders saati

ETKİNLİK 7
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Deney-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Su, plastik küçük bir kap, ayçiçek yağı, buzdolabı, saat.

Temiz küçük plastik kabın içine bir miktar su konur. Suyun içine birkaç damla ayçiçek 

yağı eklenir. Su ve ayçiçek yağı karışımı bulunan kap dondurucuya konur. Öğrencilere 

kap buzdolabından çıkınca suyun ve ayçiçek yağının yerlerinde bir değişim olup olma-

yacağı sorulur. Birkaç saat sonra kap dondurucudan çıkarılır. Yağ tabakası hâlen kabın üst 

kısmında mı? Öğrencilerden gözlemledikleri bu durumu açıklamaları istenir. 

Su donduğunda buza dönüşür. Buza dönüşünce hacmi büyür, yoğunluğu azalır (suyun 

katı hâldeki yoğunluğu 0.91 gr/cm3 iken sıvı hâldeki yoğunluğu 1 gr/cm3). Su donduğun-

da yoğunluğu ayçiçek yağından daha az olacağı için yağ damlacıkları altta, buz üstte kalır. 

Maddenin Katı-Sıvı Hâlleri

Su

Ayçiçek yağı

Açık havada

Yağ damlacıkları

Buz

Dondurucudan çıktıktan sonra

• Silgi, kalem gibi katılar düşünüldüğünde katıların belli bir şeklinin olduğu, bazı katıların ise 

(şeker, un, odun talaşı gibi) konuldukları kabın şeklini aldıkları unutulmamalıdır. 

• Bir kâğıt mendile kolonya damlatılarak gazların bulundukları ortamda yayılması sezdi-

rilebilir. 

Öğrencilerin vereceği farklı katı, sıvı ve gaz madde örnekleri ile yaşamın üzerine kuruldu-

ğu maddelerin temel özellikleri pekiştirilir. Yoğunluk, maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri için 

ayırt edici en önemli özelliktir. Maddenin yoğunluğu en küçük olan hâli, gaz hâlidir.
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Deney-2
Bu deney bir dizi etkinliğin birleşiminden oluşmaktadır.

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Çaydanlık, buz, ocak, naftalin, kolonya.

• Çaydanlığa buz konulur ve ocakta ısıtılırsa su, 

ısıtılmaya devam edilirse gaz oluşur.

• Evimizdeki bir parça naftalini açık havada bırakır 

her gün incelersek naftalinin günden güne azal-

dığını ve sonunda yok olduğunu gözlemleriz. Bu 

durum katı hâlden gaz hâle geçişe örnektir. Kuru 

buz denilen CO2 buzu da sıvı hâlde bulunamaz. 

Katı hâlden direk olarak gaz hâline geçer.

• Elimize kolonya dökeriz ve bekleriz. Neler  ol-

duğunu gözlemleriz. Elimize kolonya döktüğü-

müzde neden serinlik hissederiz? Bunun sebebi 

kolonyanın sıvı hâlden gaz hâle geçerken elimizden ısı alması ve elimizi soğutmasıdır.

Bir sıvının ısı alarak gaz haline geçmesi, buharlaşma her sıcaklıkta olurken kaynama 

sadece tek sıcaklıkta olmaktadır.

Maddenin Sıvı-Gaz Hâlleri
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 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
• Etkinlik her bir  grup tarafından ayrı ayrı yapılabileceği gibi sınıf mevcudu dikkate 

alınarak tek bir gruba da yaptırılabilir.

Araştırma Soruları

1. Dünyamızda böcekler olmasaydı ne olurdu? Araştırınız.

2. Bir hayvanın başka hayvanı yediği, beş tane besin zinciri örneği veriniz.

3. Arıların yaşamlarını ve doğadaki rollerini araştırınız.

Etkinliğin Amacı : Zararlı veya gereksiz gibi görünen pek çok canlının bile yaşam için ne ka-

dar önemli olduğunu fark etmek ve canlı neslinin tükenmesi durumunda 

yaşamın bundan nasıl etkileneceğini kavratmak.

Kazanım  : Çevresindeki canlıları gözlemleyerek besin zincirinin canlılar için önemi-

ni açıklar.

Süre          : 2 ders saati

ETKİNLİK 8
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Şimdi Deney Zamanı

Deney-1

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Kâğıt, kalem, ip yumağı.

Besin Zinciri
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Öğrencilere değişik besin zincirlerinin yer aldığı yukarıdaki resimlere benzer resimler 

gösterilir. Resimlerden biri, öğrencilerin fikri alınarak oy çokluğuyla seçilir. Gruptaki öğ-

renciler bu canlılardan birini seçer ve seçtikleri canlının adını kâğıtlara yazarak kıyafet-

lerine iliştirirler. Öğrencilerden biri, ip yumağını eline alarak kendince doğadaki görevini 

belirtir ve yumağı kendi besinini oluşturan diğer canlıya veya canlılara verir. Bu işlem zin-

cirdeki son öğrenciye kadar tekrarlanır. Böylece bir besin zinciri oluşturulur. Daha sonra 

bir makas yardımıyla herhangi bir öğrenciye ait ipler kesilerek zincirden ayrılır. Besin zin-

cirinden ayrılan öğrenciyle birebir ilgili olan (onlarla beslenen) öğrencilere bu durumdan 

nasıl etkilendikleri sorulur. Bu işlem zincirde bir veya birkaç öğrenci kalıncaya kadar tek-

rarlanır. Daha sonra sınıftaki diğer öğrencilerle doğadaki türlerin yok olması sonucunda 

kendilerinin ve diğer canlıların bundan nasıl etkilenecekleri ile ilgili tartışma yaptırılır. 

Besin zincirinde her bir canlının önemi büyüktür. Besin zinciri kırılırsa kırıldığı nokta-

dan sonraki canlılar yaşayamazlar. Örneğin kedi, kuş yer. Kedi, ot yemez fakat kuşlar ağaç 

tohumlarını yer. Tohumun olmadığı ortamda kedi yaşayamaz. 

Besin zincirinde üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar vardır. Öğrencilerin bu konu hak-

kındaki bilgileri gözden geçirilerek aşağıdaki maddeleri tartışmaları sağlanır.

• Besin zincirinde karasal ortamda üreticilere örnekler veriniz.

• Besin zincirinde sucul ortamda üreticilere örnekler veriniz.

• Besin zincirinde ayrıştırıcılar hakkında neler biliyorsunuz? Örnekler veriniz.



42

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Toz boya kullanımına özen gösterilmelidir.

Şimdi Deney Zamanı

ETKİNLİK 9
Araştırma Soruları

1. Doğada geri dönüştürülemeyen malzemeler nelerdir? Neden?

2. Günlük yaşantınızda doğal kaynakları israf etmemek için nelere dikkat ediyorsunuz?

3. Bir defter yapmak için ağacın geçirdiği aşamaları araştırarak yazınız.

Etkinliğin Amacı : Yaşanan ortamı ve dolayısıyla doğayı korurken diğer yandan da ülke eko-

nomisine katkıda bulundukları hissettirilerek çevreye duyarlı bireyler ye-

tiştirmek. 

Kazanım : Yaşadığı ortamı korumak ve güzelleştirmek için çözümler üretir.

Süre : Öğretim yılı boyunca sürecek bir etkinliktir.

Deney-1
 Okul idarecilerinin de katkılarıyla aynı bölgedeki okullarda geri dönüşümle ilgili bir 

kampanya başlatılabilir. Öğrencilerden geri dönüşümün ülke ekonomisine katkılarıyla 

ilgili bir araştırma yapmaları istenir. Okulun ve 

çevrenin güzelleşmesine katkıda bulunmaları 

için öğrencilere yetki verilerek okulun değişik 

yerlerine (eğer hâlen yoksa) kâğıt, plastik, cam, 

pil vb. atıklar için geri dönüşüm kutuları yerleş-

tirilir (Yerel yönetimlerle bağlantı kurulabilir). 

Biriktirilen bu atıklar belli aralıklarla ilgili yer-

lere ulaştırılır. İmkânlar ölçüsünde öğrenciler 

geri dönüşüm tesislerine götürülerek buradaki 

işlemleri gözlemlemeleri ve yetkili kişilerle gö-

Geri Dönüşüm Bilinci
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rüşmeleri böylece geri dönüşümün doğa ve ülke ekonomisi için ne ifade ettiğini fark 

etmeleri sağlanabilir.

Öğrenciler, geri dönüştürülemeyecek malzemelerden naylon torba ve plastik amba-

lajlar yerine kese kâğıdı ve kâğıt torbalar kullanılması yönünde teşvik edilmelidir. Pille-

rin, çöp olmadıkları için ayrı toplanması gerektiği vurgulanmalıdır. Öğrenciler ağaçların 

önemi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda bilgilendirilmelidir. Okul yönetimi 

tarafından belirlenen bölgelere fidan dikimi için geziler düzenlenebilir.

Evde biriken gazete kâğıtlarından kese kâğıdı yapılması, pazarda ve manavda bunların 

kullanılması sağlanabilir.

Öğrencilerden kullanılan kaynaklarımızın tasarrufu konusunda yeni bir fikir veya yeni 

bir proje üretmeleri istenir. Öğrencilere, bu fikirlerini öğretmene iletmeleri için bir hafta 

süre verilebilir (Örneğin kirlenen suyun geri dönüşümü için fikirler, elektriğin, doğalga-

zın vb. az kullanımı için yeni öneriler getirmeleri istenebilir.).

Deney-2

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Plastik kova, leğen, emici bez, tel parçası, eski gazeteler, 

toz boya, tahta kaşık, 

Eski gazete parçaları kovaya konur ve ıslatılarak bir gece bekletilir. Kovadan tahta ka-

şık ile alınan ıslak gazeteler yine tahta kaşık yardımıyla hamur hâline gelinceye kadar 

uzun süre ezilir. Renkli kâğıt yapmak için istenilen renkte boya kullanılabilir. Kâğıt ha-

muru, leğene koyularak su eklenir ve karıştırılır. Tel parçası hamuru almak için kullanılır. 

Hamur, leğenden çıkarılarak düz bir yere serilmiş bir bez üzerine bırakılır. Üzeri başka 

bez parçaları ile kapatılır ve üzerine iyice bastırılır. Birkaç saat sonra kâğıtlar bezlerden 

ayrılır ve kurumaları için eski gazete ya da kâğıt havluların üzerine konulur. Böylece geri 

dönüşümlü kağıt yapımı ile elde edilen yeni kâğıtlar kullanıma hazırdır.

Kâğıt Yapımı
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Şimdi Deney Zamanı

Çıplak gözle görülmeyen, tek hücreli mikroskobik canlılara mikroorganizma veya mikrop 

denir. Virüs, bakteri ve mantarlar bilinen mikroorganizmalardır. Bunlar yararlı ve zararlı ola-

rak ikiye ayrılır. Yararlı olanları ile mayalanma çeşitleri (sütü yoğurda, peynire, üzümü veya 

elmayı sirkeye ve undan maya kullanılarak ekmeğe dönüşmesi gibi) elde edilir, zararlılar ise 

virüsler ve bazı bakterilerdir. Şimdi bunlardan yoğurt, ekmek ve üzümden sirke yapımı de-

neylerini yapalım. Hangi durumlarda mayalanma olamayacağını görmek için de pekmezin 

yapılışı verilmiştir.

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Süt kaynatılırken dikkatli olunmalıdır.

• Hamur mayalanınca hacmi arttığından hamur kabının çevresinde gereken önlemler 

alınmalıdır.

• Fırın, öğretmen kontrolünde çalıştırılmalıdır.

• Ocak, öğretmenin kontrolünde yakılmalıdır.

Araştırma Soruları

1. Küf nedir biliyor musunuz? Üzeri küfl enmiş yoğurt gördünüz mü?

2. Kabarmış bir poğaça yediniz mi? Poğaçayı kabartan nedir?

3. Hiç sirkeli salata yediniz mi? Sirke nasıl yapılır? Araştırınız.

Etkinliğin Amacı : Mantar ve bakterilerin yaşamımızdaki yeri ve  önemini kavratmak.

Kazanım :  Mantarların ve mikroskobik canlıların insan yaşamına etkilerini örneklerle 

açıklar.

Süre : 2 ders saati (yoğurt için), 2 ders saati (hamur mayalamak için), sirke yapı-

mı için 40 gün, pekmez yapımı için 4 gün.

ETKİNLİK 10
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Deney-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Ocak, 1 kg süt, 1.5 çorba kaşığı yoğurt, yoğurt mayalaya-

cak kap ve çeşitli örtüler.

Süt, ocağa konulup ısıtılır ve kaynatılır. Kaynama başladıktan sonra yaklaşık 10 daki-

ka daha sütün kaynatılmasına devam edilir. Kaynamış süt, yoğurt yapılacak kabın içine 

konulur. Sütün sıcaklığı, parmağı yakmayacak durumdayken (42-45oC derece), içerisine 

çırpılmış yoğurt (1.5 çorba kaşığı) ilave edilir. Yoğurt kabının kenarları oynatılarak yeri 

sağlamlaştırılır. Kabın her tarafı çeşitli örtüler ile sıkıca kapatılır ve ılık ortamda 5 saat 

kadar bekledikten sonra üzeri açılır. Böylece yoğurt elde edilmiş olur. Yoğurt, ekşimeme-

si için serin bir yerde saklanır.

Sütün yoğurda dönüşümü esnasında ılık süte eklenen yoğurdun içinde bir parça bulu-

nan bakteriler sütü yiyerek tüm sütü yoğurda dönüştürmüştür.

Yoğurt Yapımı

Deney-2
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Kuru hamur mayası, toz şeker, un, su, kap, fırın.

Bir kabın içine 1 yemek kaşığı kuru maya konularak üzerine 3 yemek kaşığı el yakma-

yacak sıcaklıkta (35 - 40°C) ılık su ve 1 tatlı kaşığı şeker ilave edilir. Kuru maya bu sıvının 

içinde karıştırılarak eritilir. Karışım bir şişeye boşaltılıp şişenin ağzına bir balon geçiri-

lerek bir süre beklenir. Süre tutularak değişimler kaydedilir ve sonuçları tartışılır. Ayrıca 

aynı şekilde yeniden yapılan maya kullanılarak mayalı hamur hazırlanabilir. Geniş bir 

kaba konulan unun ortası çukur şeklinde açılır ve mayalı sıvı ortaya dökülür. Daha sonra 

hamur, kabın kenarına yapışmayacak kıvama gelinceye kadar yoğurulur. Hazırlanan ha-

mur üzeri örtülerek ılık bir yerde kabarmak üzere dinlenmeye bırakılır. Dinlenme süresi 

hamur iki katı büyüklüğe ulaşana kadar sıcaklıkla doğru orantılı olarak 45-60 dakika ara-

sında değişir. Hamurun beklediği yer ne kadar ılıksa mayalanma süresi o kadar kısalır. Bu 

süreçte öğrenciler gözlemlerini kaydederler. 

Mayalanmış ekmek Mayalanmamış ekmek

Ekmek Yapımı
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Deney-3
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Çok miktarda üzüm, tülbent parçası, su, süzgeç, ekmek 

parçası, nohut, tuz, kavanoz, şişe.

Bir kavanoza üzümlerin yenilmeyen kısımları, biraz ezilmiş olan yerleri ve sapları ko-

nulur. Kavanoza, üzümlerin yaklaşık 3 katı kadar su ilave edilir. Kavanozun ağzı tülbentle 

kapatılır. Ara ara karıştırılır. Bu sürede üzümlerin üzerinde beyaz bir tabaka oluşur. Bu ta-

baka küf değildir, sirkeyi oluşturan bakterilerin artıklarıdır ve sirkenin esasıdır. Hazırlanan 

karışım bu şekilde 10-15 gün bekletilir. Bu sürede üzümlerin sapları iyice yumuşar. 15 gün 

sonra ince bir süzgeçten karışım süzülür. Kalıntılar iyice sıkılarak üzümün öz kısmının suya 

geçmesi sağlanır. Sulu kısma ufak bir ekmek içi, birkaç nohut ve bir tatlı kaşığı tuz eklenir. 

Sirkenin hazır olması için kavanozun kapağı kapatılıp 40 gün daha beklenir. Sirkeniz hazır-

dır.

Mayalanma işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını anlamak için hamura parmakla 

bastırılır, kısa bir süre içinde eski hâlini alıyorsa mayalanma işlemi tamamlanmamış de-

mektir. Eğer parmak izi aynen kalıyorsa yeterince mayalandığı anlaşılır. 

Ayrıca maya katılmadan doğrudan ılık su ve un ile bir karışım hazırlanır. Eğer fırın 

var ise her iki karışımda pişirilerek mayalı hamurun nasıl kabararak ekmeğe dönüştüğü 

gözlemlenir.

SİRKE

Sirke Yapımı
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Kullanılacak Araç ve Gereçler: Çok miktarda üzüm, kap, beyaz toprak veya karbonat, ba-
kır kap, ocak, tahta kaşık, katı meyve sıkacağı, tülbent parçası, süzgeç. 

Pekmez yapımında üzümler, tanelere ayrılır sonra katı 
meyve sıkacağıyla suyu çıkarılır. Katı meyve sıkacağı kul-
lanmadan başka baskı yöntemleriyle de suyu çıkarılabilir. 
Ezilen üzümler süzgeçten geçirilerek üzümlerin suyu ve 
posası birbirinden ayrılır. Üzüm suyunun içerisine beyaz 
toprak eklenir. İki gün toprak ile bekleyen ve dinlendiri-
len üzüm suyunun kaptaki tabanına toprak çöker. Yukarı-
da kalan berrak şerbet kısmı (şıra) alınıp bakır bir leğene 
aktarılır ve ocağa konulup sürekli karıştırılarak kaynatılır. 
Böylece buharlaştırma işlemine yardımcı olunur ve kabın 
dibinde yanıkların oluşması önlenir. Karıştırma sırasında 
şıra yüzeyinde oluşan kirli köpükler alınır. Şıra koyula-
şana kadar karıştırma işlemine devam edilerek pekmez 
oluşumu gözlemlenir.

Ek Bilgi: Üzüm şırasına toprak eklenmesinin sebebi 
üzüm şırasındaki asitliği (Tartarik asit olmak üzere ma-
lik asit ve az miktarda da sitrik asit bulunur.) azaltmaktır. 
Ortalama olarak litrede 5g olan bu asitlerin tatlı pekmez 
üretebilmek için azaltılması gerekir. Asit giderici olarak 
kireci fazla, rengi beyaza yakın topraklar kullanılmak-
tadır. Pekmez toprağı durultmanın sağlanmasında da 
önemli görev üstlenir. Bu amaçla 100 kg taze üzüm şıra-
sına 0.1-1.0 kg arası toprak veya 100 litre şıranın asitliği-
ni %0.1 düzeyinde azaltmak için 66 g kalsiyum karbonat 
ilave edilebilir. Toprağın şıraya etkisini kolay ve çabuk 
sağlamak, mayaların faaliyetini önlemek ve durultmayı 
hızlandırmak için üzüm şırası yukarıda belirtildiği gibi 
kuvvetli yanan bir ocak üzerinde kaynatılır. 

Pekmez yapımında, malzeme kaynatılarak mayalanma engellenmiş olur. Kaynatma 
veya dondurulma işlemi mayalanmayı önleyeceğinden mayalanma istenmeyen durum-
larda bu yollara başvurulur.

Deney-4 Pekmez Yapımı

Üzüm

Pekmez yapımında kullanılan beyaz 
toprak

Pekmez

Bilgi Notu
Pekmez yapımı deneyi, uzun zaman alacağından, uygun şartlar sağlanamıyor ise öğ-

rencilere veya pekmez yapmayı bilen öğrenci velilerine anlatım veya sunum yaptırılarak 
uygulanabilir.
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Araştırma Soruları

1. Yağışlı havalarda, trafik kazalarında artış olur. Yağış, bu kazaların oluşumunda, neden 

etkilidir?

2. Hangi  yüzeylerde kaymak daha kolaydır?

3. Ayakkabılarımızın alt kısımları, üst kısımlarına göre neden daha çabuk eskir?

4. Çakıllı yolda mı, toprak yolda mı yoksa buzlu yolda mı daha kolay yürürüz?

Etkinliğin Amacı : Sürtünmenin günlük yaşamdaki önemini kavratmak.

Kazanım :  Sürtünme kuvvetinin yaşamdaki rolünü örneklerle açıklar.

Süre : 4 ders saati

ETKİNLİK 11

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Su dolu kap öğretmenin kontrolünde kullanılmalıdır.

• Deney 1’de cam ile çalışırken dikkatli olunmalıdır.

Şimdi Deney Zamanı

Deney-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Oyuncak araba, mukavva karton, metre, havlu, cam par-

çası, bir adet kitap, kitaba eğim oluşturacak yaklaşık 10 cm yüksekliğinde tahta parçası 

veya eğim için kullanılabilecek başka birkaç kitap.

Hareket eden cisimlere, hareketin karşıt yönündeki etkiye sürtünme kuvveti denir. 

Sürtünme kuvveti, cisimlerin yüzey yapısına ve ağırlığına bağlıdır. Bu kuvveti daha iyi 

anlamak için yapılacak deneyde;

• Öğrenciler gruplara ayrılır.

• Her gruptan, kullanacakları kitap ve tahta parçası ile eğimli rampalar oluşturması 

istenir. Rampanın önüne farklı özellikte (cam, mukavva ve havlu) malzemeler sıra-

sıyla konulur. Oyuncak arabanın rampadan indiğinde ilk olarak ne tür bir yüzeyde 

hareket edeceğine gruplar karar verir.

Sürtünmenin Harekete Etkisi
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•  Öğrencilerden, farklı yüzeylerde hareket eden oyuncak arabanın hangi yüzeyde en 

fazla yol alacağı ile ilgili tahminlerini yazmaları, ölçüm sonuçlarını kaydetmek için 

ise aşağıdaki gibi bir tablo hazırlamaları istenir.

Yüzeyin cinsi Arabanın durma mesafesi (cm)

Masa yüzeyi

Mukavva

Havlu

Cam

• Sonra tüm gruplar sırasıyla arabalarını, tahta parçası veya birkaç kitap kullanarak 

oluşturdukları rampadan aşağı serbest bırakırlar. Önce örtüsüz masa üzerinde ara-

banın aldığı yolu ölçerler.

• Aynı işlem masa üzerine havlu, cam ve mukavva (veya değişik sırada) yerleştirile-

rek tekrarlanır. Ölçüm sonuçları tabloya kaydedilir.

• Ölçüm sonuçları ile tahminler karşılaştırılır ve tartışılır.

• Öğrencilere sütun grafiğinin nasıl çizileceği ile ilgili bilgilendirme yapılır. Öğrenci-

lerden ölçüm sonuçlarına göre yüzeyin cinsi ile arabanın durma mesafesi arasında 

ilişkiyi gösteren bir sütun  grafiği  çizmeleri istenir. 

Durma mesafesi (cm)

Yüzeyin cinsiMasa yüzeyi Mukavva Havlu Cam

Kitap

Cam Mukavva

Kitap

Havlu

Kitap
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Çizilen grafik incelenir. Öğrencilerden yaşadıkları yerleşim yerinde kış mevsiminde 

meydana gelen trafik kazalarının yaz mevsimine göre neden daha fazla olduğunun ge-

rekçelerini etkinliğe dayalı olarak açıklamaları istenir. 

Öğrenciler, kazalara neden olan diğer unsurları da sayabilir ancak burada dikkat çe-

kilmesi gereken nokta mevsimsel farklılıktan dolayı yolun kayganlaşmasına bağlı olarak 

sürtünme kuvvetidir. Örneğin, buzun üstünde arabanın frenine ne kadar basılırsa basıl-

sın araba durmaz fakat gaza basılırsa da duran araba gitmez, her iki durumda da buzun 

yüzeyinin sürtünmesinin az olması etkilidir. Normal bir zeminde rahat yürürüz ama kay-

gan (sürtünmesi az olan) zeminde kayar düşeriz. Kaygan olmanın, sürtünmesiz olmanın 

avantajları - buz pateni yapan kişiler sürtünmeyi minimuma indirerek (Patenlerin ayak-

kabıya göre yere değen kısmı çok azdır.) bu sporu yapabiliyorlar. Sürtünme kuvveti saye-

sinde cisimler bırakıldığı yerde kalır. Bu durum sürtünme kuvvetinin bir avantajı olarak 

göz önüne alınabilir. Bazı yerlerde sürtünmeyi azaltmak için dönen malzemeler (teker, 

makara gibi) kullanılır. 

Deney-2
Kullanılacak Araç ve Gereçler: A4 boyutunda kâğıt, ataç (10-15 adet), cetvel, kalem.

Kâğıdın kısa kenarından içeri doğru 5 cm olacak şekilde enine cetvel ile çizgi çizilir. 

Çizgiye yakın olan kısa kenara 5 adet ataç takılır. Kâğıdın üstündeki çizgi masanın kenarı-

na denk gelecek şekilde yerleştirilir. Kâğıdın ataçların yaptığı ağırlık nedeniyle düşmesi 

beklenir (Düşmezse kâğıdın düşey kısmında ataç sayısı artırılabilir.). Artık kâğıt ataçların 

ağırlığından dolayı düşmektedir.

Ağırlık-Sürtünme İlişkisi
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Şimdi durumu başka bir yönden göz önüne alarak düşme eğilimi gösteren deney kâğıdı-

nın masa üstünde kalan yatay tarafına 3 adet ataç konularak tekrarlanır. Kâğıdın hareket edip 

etmediği gözlemlenir. Deney, kâğıt düşmeyene kadar ataç sayısı artırılarak devam ettirilir.

Deney sonunda öğrencilere, kâğıt ile masa arasındaki sürtünme kuvvetinin kâğıt üze-

rine konulan ataç sayısı ve buna bağlı olarak ağırlığı ile olan ilişkisi vurgulanır.

su

bilye bilye

Deney-3
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Bilye, su, derin kap.

Derin bir kap su ile doldurulur. Öğrencilerden iki bilyenin aynı anda, aynı yükseklikten  

masa ve su dolu kap içerisine bırakılması durumunda hangisinin daha önce düşeceğini 

tahmin etmeleri istenir. 2 bilye aynı anda aynı yükseklikten biri masanın üzerine, diğeri 

su dolu kabın içine doğru bırakılır. Bilyeler gözlemlenir. Hava içinde hareket eden bilye 

yere daha kısa sürede iner. İkinci bilye su içinde daha büyük dirençle karşılaştığından 

kabın tabanına daha geç iner. Su direnci su içindeki cismin yüzeyi ile su arasındaki sür-

tünme sonucunda meydana gelir.

Etkinliğin sonunda ortamın farklı 

olmasının cisimlerin hareketini nasıl 

etkilediği ve bunun sürtünme kuvveti 

ile ilişkisi sorgulanır. Cisimlerin pürüz-

lü yüzeylerde pürüzsüz yüzeylere göre 

daha zor hareket ettiğine dikkat çekile-

rek sürtünme kuvvetinin hareketi zor-

laştırıcı etkisi vurgulanır.

Ortam Sürtünmesinin Harekete Etkisi
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Şimdi Deney Zamanı

Araştırma Soruları

1. Elektrik olmadığı zamanlarda yaşayan insanların yaşamlarında ne gibi zorluklar vardı? 

Düşününüz.

2. Elektrik insanlar için niçin önemlidir?  

3. Elektrik insan hayatında nerelerde kullanılır? 

4. Elektrik çarpması nasıl önlenebilir? Araştırınız. 

Etkinliğin Amacı : Elektriğin kullanım alanlarını ve güvenli kullanım yollarını araştırmak.

Kazanım :  Elektriğin kullanım alanlarını, nasıl daha verimli elde edilebileceğini, 

özelliklerini ve güvenli kullanımının kendisi ve çevresindekiler için öne-

mini fark eder.

Süre : 4 ders saati

ETKİNLİK 12

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
• Öğrenciler ampul, bakır tel ve pil ile öğretmen gözetiminde çalışmalıdır.

• Şimşek deneyinde kıvılcım oluşmadan önce öğrenciler uyarılmalıdır.

Elektrik günümüzde hayati bir öneme sahiptir. Isınmadan enerji üretimine temizlikten 

soğutmaya yaşamın her alanında elektrikten yararlanılmaktadır. Eskiden, elektrikli aletler 

yokken, kömür ütüleri, elde yıkanan çamaşırlar ve odun fırınları vardı. Aydınlatmada ise gaz 

lambaları, çıralar ve mum kullanılıyordu. Şimdiki elektrikli aletlerin yaptığı işler ise insan ve 

hayvan gücüne dayalı olarak yapılıyordu. Elektriğin insan hayatındaki kullanım alanları; 

1. Aydınlanma, 

2. Isınma, 

3. İletişim

4. Çeşitli motor veya makinelerin çalıştırılması 

şeklinde dört ana grupta incelenebilir.
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Elektrik dünyada en yoğun kullanılan enerji türüdür. Buna karşı kullanımı kolay, üretimi 

ise çok zahmetlidir. Elektrik üretilen yerlere, elektrik santralleri denir. Elektrik, en basit hâli 

ile bakır gibi iletken bir telin manyetik alan içinde hareket ettirilmesi sonucunda elde edilir. 

Elektrik enerjisi, elektriğin kullanım alanlarında da belirtildiği üzere hareket, ses, ısıtma, so-

ğutma, ses üretme gibi değişik teknolojilerde kullanılır. Elektrik enerjisi, diğer enerji türleri-

ne (hareket, ses, ışık vb.) dönüşebilir. 

Elektrik Enerjisinin Özellikleri: Verimi yüksek, diğer enerji türlerine dönüştürülmesi ve 

taşınması kolaydır. Günümüzde barajlardan, termik santrallerden, rüzgâr enerjisinden, güneş 

enerjisinden elektrik elde edilmektedir. 

Deney-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Küçük ampul, pil, iletken kablo, anahtar.

 Bir üretecin (burada pil) iki ucu bir tel ile birleştirilip düzeneğe bir lamba yerleştirilir-

se negatif (-) kutuptan çıkan elektronlar pozitif (+) kutba giderler. Kurulan bu düzeneğe 

basit lamba devresi denir. Böylece pilden elektrik üretmiş oluruz. Aşağıdaki basit lamba 

devresinin öğrencilere yaptırılması sağlanır.

+

- AmpulPil

Anahtar

Basit Lamba Devresi

Not: Bu deneyde yaptırılan lambalı elektrik devresi daha sonra etkinlik 14’te de kullanı-

lacaktır.

Günlük hayatımızda pek çok yerde (fırın, saç kurutma makinesi, çamaşır, bulaşık makinesi, 

buzdolabı, mikser, diş fırçası, ısıtıcı, elektrikli ocak, oyuncaklar, vb.) elektrik enerjisinden ya-

rarlanılmaktadır.

Elektriğin, belirli bir gerilim (uygulanan elektrik alanının etki uzunluğu ile çarpımı) değe-

rinin üzerinde vücudumuza geçmesi çok tehlikelidir. Vücudumuzun elektrikle temas etmesi 

sonucu elektrik çarpması meydana gelir. Elektrik çarpan kişiye dokunmamak gerekir. Doku-
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nan kişi de çarpılabilir. Elektrik çarpması durumunda elektrik şalteri hemen kapatılmalıdır. 

Çarpılan kişi plastik kumaş ve tahta gibi cisimlerle elektrikten uzaklaştırılmalıdır. Çarpılan 

kişinin giysileri çıkarılmalı ve acil servis (112) aranmalıdır.

Elektrikle çalışan cihazların kullanımında çok dikkatli olunmalıdır.

• Elektrik yangınlarında su dökmek tehlikelidir. Su yangının büyümesine neden olabilir. 

Hemen 110 numaralı telefondan itfaiye aranmalıdır.

• Islak zeminlerde elektrikli aletler kullanılmamalıdır.

• Soyulmuş olan elektrik kablolarının ve bozulan cihazların hemen tamir ettirilmesi ge-

rekir.

• Elektrik prizlerine fiş dışında herhangi birşey sokulmamalıdır.

• Elektrik kesilip geldiğinde cihazların hemen çalıştırılmaması gerekir.

• Çalışırken ısı yayan elektrikli aletlerin yakınında çabuk yanabilen cisimler bulundurul-

mamalıdır. 

• Çalışır durumdaki bir elektrikli aracın içerisine herhangi bir cisim sokulmamalıdır. 

• Elektrik direklerinden sarkan tellere yaklaşılmamalı, asla dokunulmamalıdır. Bu du-

rumlarda 186 numaralı telefona haber verilmelidir. 

• Satın alınacak elektrikli araçlarda TSE damgası olmasına dikkat edilmelidir. 

• Evlerde elektrikten kaynaklanan yangınları önlemek için elektrik sigortaları bulunur. 

Elektrik sigortaları elektrikli araçların da güvenli çalışmasını ve kullanıcıların zarar gör-

memesini sağlar.

Ödev: Basit lamba devresinin nasıl çalıştığını anladıktan sonra, aşağıdaki elektrik devrele-

rinden (Devre 1 ve Devre 2) hangisinin ışık verip vermediğini ve nedenini açıklayınız.

Devre 1
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Devre 2

Kullanılacak Araç ve Gereçler: 3 adet üç ayak, 3 adet statif çubuk, 3 adet bağlama par-

çası, tabanı kesik şişe, su, kısa cam boru, tek delikli lastik tıpa, plastik hortum, su çarkı, 

plastik su kabı, şişe tutturucu. 

Statif çubuk bağlama parçası kullanılarak üç ayağa bağlanır. Bu statif çubuğun ucuna 

bir şişe tutturucu yerleştirilir. Tabanı kesilmiş şişe, şişe tutturucu ile statif çubuğa bağla-

nır. Şişenin ucuna tek delikli lastik tıpa, cam boru ve lastik hortum takılır. Statif çubuklar 

ve üç ayaklar kullanılarak hazırlanan düzenek resimdeki gibi oluşturulur. Sondaki statif 

çubuğa dönen bir çark takılır. Su çarkının altına resimdeki gibi plastik su kabı yerleştirilir. 

Şişeye su konulur. Hortumun ucundan çıkan su, çarkın kanatlarına çarpar. Çarkın hareket-

leri gözlenir. Hidroelektrik santrallerinde elektrik bu yönteme benzer şekilde elde edilir. 

Çarkın kanatları hareket enerjisi (kinetik enerji, hız ve kütle ile orantılı) kazanarak döner. 

Su, sahip olduğu düşme enerjisini (potansiyel enerjisi) başka cisimlere aktararak hareket 

etmesini sağlar. Bu hareket enerjisi uygun düzeneklerle elektriğe çevrilir.

Deney-2 Hidroelektrik Santrali

www.fenokulu.net sayfasından alınarak düzenlenmiştir.
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Deney-3  

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Üç ayak, statif çubuk, bağlama parçası, balon, saf yün par-

çası, saf ipek kumaş, cam çubuk, ip. 

Elektrik yüklerinden şimşek etkisinin oluşumunu gözlemek için balon şişirilerek ağzı 

iple bağlanır ve şekildeki gibi statif çubuğun üzerine yerleştirilir. Daha sonra balon, yün 

kumaşa, cam çubuk ise ipek kumaşa sürtülür. Öğrencilerden cam çubuğun balona yak-

laştırılması durumunda ne gözlemleyecekleri tahmin ettirilir. Ortamın karanlık olması 

sağlanarak cam çubuk balona yaklaştırılır. Balon ve cam çubuk gözlemlenir. 

Pozitif yüklü cam çubuk, negatif yüklü balona dokunmadan yaklaşınca, yükler arasın-

da havadan bir kıvılcım atlaması görülür. Bu esnada bir çatırdama sesi duyarız. Elektrik 

yüklerinin etkisiyle havada bir yük boşalması meydana gelir. Bu durum şimşek oluşu-

muna benzer bir görüntü vermektedir. Elektrik yüklerinin nasıl taşındığını ve yüklerin 

aniden karşılaşınca nasıl davrandığını bu deneyle gözlemlemiş oluruz.

Statik Elektriklenme
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Araştırma Soruları

1. Erozyon oluşmasında en önemli etken nedir?  

2. Erozyonla mücadelede alınacak önlemler neler olabilir? Araştırınız.

3. İnsanların erozyon oluşumuna sebep olan uygulamaları nelerdir?

4. Ülkemizde daha çok hangi bölgelerde erozyon görülür? Neden? 

Etkinliğin Amacı : Erozyondan korunmak için gerekli önlemleri almak ve çevreyi bilinçlen-

dirmek. 

Kazanım :  Erozyondan korunma yolları ile ilgili çözüm önerileri sunar.

Süre : 2 ders saati

ETKİNLİK 13

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Yapıştırıcının amacı dışında kullanılmaması için özen gösterilmelidir. 

Şimdi Deney Zamanı

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Fon kartonları, ağaç maketleri, bir miktar toprak, yapıştı-

rıcı.

Öğrenciler, dörderli gruplara ayrıldıktan sonra fon kartonu alınır, kartonun üzerine 

ağaç maketleri yapıştırılır. Ağaçların olduğu bölgeye bir miktar toprak serpiştirilir. Grup-

taki öğrencilerden birisi hızlı bir şekilde toprağı üfl er. Sonra yapıştırılan maket ağaçlar-

dan birkaçı kaldırılır. Kaldırılan bölgedeki toprağın tekrar üfl enmesi hâlinde, ağaç varken 

ve ağaçlar kaldırılmış iken toprağın nasıl davrandığı gözlemlenir. İlk durumda ağaçların 

Ağaçsız bölgelerde toprağın rüzgâr ya da sularla başka yerlere taşınıp yok olmasına eroz-

yon denir. Erozyonun nasıl oluştuğunu modelleme yolu ile görmeye çalışalım. 

Deney Erozyon Oluşumu
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etkisi ile hafif saçılma olurken ikinci durumda toprak sağa sola tamamen saçılmıştır. Eroz-

yonun doğada oluşması da buradaki modellemeye benzediğinden böylece erozyondan 

korunmak (topraklarımızı erozyonda kaybetmemek için) için çevremizi ağaçlandırmamız 

gerektiği sonucuna varılır. Ağaçlandırmanın yanı sıra barajlar yapılarak, sekileme ve bit-

kilendirme yapılarak, dere yatakları ıslah edilerek erozyondan korunma sağlanabilir.

Öğrencilere erozyonla ilgili aşağıdaki sorular sorulur ve cevaplamaları beklenir.

1. Aşağıdakilerden hangisi erozyonla mücadelede alınacak önlemlerden değildir? 

 A) Toprağı enine sürmek  B) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak

 C) Düzenli sulama yapmak  D) Akarsu üzerlerine baraj yapmak

2. Aşağıdakilerden hangisi erozyon oluşmasında doğrudan etkili değildir?

 A) Rüzgâr    B) Sulama

 C) Fabrikalardan çıkan atıklar  D) Yerçekimi

3. Erozyonu meydana getiren durumlardan; 

   I. Fazla sulama 

  II. Arazi eğimi yönünde sürüm yapma 

 III. Yerçekimi

 Yukarıdakilerin hangisinde insan etkisi vardır?

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



59

Araştırma Soruları

1.  Aydınlatma için nelerden faydalanırız?

2. Aydınlatma yöntemlerinin olmadığı zamanlarda aydınlatma için nelerin kullanıldığını 

araştırınız.  

3. Basit bir ampulün iç yapısını inceleyiniz. Ampulde neler görüyorsunuz?                        

4. Enerjinin tasarrufl u kullanımı için neler yapılabilir? Araştırınız.

Etkinliğin Amacı : Aydınlatma araçlarını tanımak, bu araçların hem ekonomik olanını seçe-

bilmek hem de olumlu, olumsuz etkilerinin anlaşılmasını sağlamak. 

Kazanım :  Aydınlatmanın günlük yaşamdaki olumlu, olumsuz etkilerini açıklar.

Süre : 2 ders saati

ETKİNLİK 14

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Aydınlatma araçları öğretmen kontrolü altında çalıştırılmalıdır.

Şimdi Deney Zamanı

Kullanılacak Araç ve Gereçler: LED lamba, fl oresan lamba, ampul.

Sınıfa getirilen LED, fl oresan, halojen lamba ve ampul öğrencilere gösterilir ve aşağı-

daki bilgilerle birlikte bu araçların yapıları kavratılır.

Aydınlatma, işlerin karanlık ortamlarda da yapılmasını sağlar. Günümüzde aydınlatma 

için LED lambalar, fl oresan lambalar (Demir balastlı, elektronik balastlı ve kompakt ol-

mak üzere 3 çeşittir.) ve halojen lambalar kullanılır. 

Deney-1 Aydınlatma Araçları
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LED lambalar, düşük enerji sarfiyatı, yüksek ışık verim-

liliği, küçük boyutlar, geniş renk yelpazesi, sessiz çalış-

ması ve çevreci olmasıyla çok verimlidir. LED lambaların 

yapısında civa gibi ağır metaller yoktur. Isı vermeyen ışık 

olduğundan güvenlidir ve düşük gerilimlerle de çalıştı-

rılabilir, fakat yüksek kurulum maliyeti olduğundan her 

ortamda kullanılamayabilir.

Floresan lambalar, genellikle iç aydınlatmada, bazen 

sokak ve tünel aydınlatmasında kullanılır. İçlerinde civa, 

argon ve kripton gazları kullanılır. Lambanın ömrünü, 

açma kapama sıklığı belirler. Civa kullanımı, fiyatının pa-

halı oluşu ve geç ısınması dezavantajlarıdır.

Ampul, kablodan gelen elektrik akımının üzerinden geçmesiyle çalışır. Elektrik akımı 

ampulün içindeki tungsten fl amanın üzerinden geçerken fl amanın aşırı derecede ısın-

masına sebep olur (yaklaşık 3000 oC). Isınan tel ışık yaymaya başlar.

Aydınlatmanın dezavantajları, ışık kirliliği yaratması, enerji harcatması, gökyüzünün 

incelenmesini zorlaştırması ve göçmen kuşlarının yollarını şaşırtması olarak sıralanabilir. 

Dış muhafaza

Tungsten fl aman

Düşük basınçta soygaz karışımı

Cam muhafaza

Bağlantı kabloları

Vida başlığı

Elektrik temas noktası

Basit bir ampulün şematik gösterimi
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Aydınlatmayı tasarrufl u kullanarak dezavantajlarından sakınmak için;

• Bulunduğunuz yerde işiniz bittiğinde lambayı söndürünüz.

• Düşük enerji sarfiyatı olan lambalar kullanınız.

• Kullanılmayan alanların (salon, tuvalet, mutfak vb.) lambalarını açık bırakmayınız.

• Gereğinden fazla aydınlatma yapmayınız.

• Gereksiz yere radyo, televizyon, teyp vb. araçları çalıştırmayınız ya da çalışır du-

rumda bırakmayınız. Elektrikli aletleri kullandıktan sonra muhakkak fişlerini çeki-

niz.

• Gün ışığında yapabileceğiniz iş ve etkinlikleri geceye bırakmayınız.

• Elektrikli araçları, kullanma talimatlarına uygun olarak kullanınız.

• Buzdolabının kapağını sık sık ya da gereksiz yere açıp kapamayınız. Bu durum eski 

buzdolaplarında karlanmaya, karlanma da gereğinden fazla enerji kullanılmasına 

yol açar. Yeni buzdolaplarının kapağının sık sık açılması da gerekli soğutmayı ye-

terince sağlayamayacağından buzdolabında saklamak istediğimiz ürünlerin daha 

çabuk bozulmasına sebep olacaktır. Bu durum eski çeşit buzdolapları içinde geçer-

lidir.

• Kullandığınız beyaz eşyaların A sınıfı olmasına özen gösteriniz.

• Elektrik enerjisini israf edenleri uyarınız.

• Tamir ihtiyacı olan, elektrikle çalışan makineleri vakit kaybetmeden tamir ettiriniz. 

Bozuk şekilde kullanmak, elektrik çarpmalarına ve elektrik enerjisinin dengesiz 

kullanılmasına sebep olur.  
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+

-

+

-

PilPil

AnahtarAnahtar

Siyah kâğıt

Beyaz kâğıt

Deney-2

Kullanılacak Araç ve Gereçler: 1 adet siyah kâğıt, 1 adet beyaz kâğıt, etkinlik 12’de kul-

lanılan lambalı elektrik devresi.

Siyah ve beyaz kâğıttan birer tane külah yapılır. Külahın ince ucundan etkinlik 12’de 

kullanılan ampül külahın içerisine doğru sokulur. Belli bir mesafeden külahın açık ucu 

tahtaya doğru tutulur. Bu işlem beyaz ve siyah külahlarla tekrarlanır. İki farklı külah için 

sırasıyla tahta yüzeyin aydınlanması gözlemlenir ve karşılaştırılır.

Not: Bu deney aynı anda 2 külah ve aynı parlaklıkta yanan 2 ampul ile yapılırsa aydın-

latma farklılıkları daha rahat anlaşılır.

Araba farlarının külah şeklinde ve iç yüzeylerinin yansıtıcı olmasının nedenleri tartı-

şılır.

Araba Farları
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Araştırma Soruları

1. Güneş sisteminde hangi gezegenler vardır?

2. Güneş sisteminde Güneş’e en uzak ve en yakın gezegen hangisidir?  

3. Gezegenlerin özellikleri nelerdir?

Etkinliğin Amacı : Güneş sistemi ve evren hakkında merak uyandırarak astronomi konuların-

da çalışma ve araştırma yapmak.

Kazanım :  Güneş sistemini farklı uygulamalar kullanarak modeller (Benzerini yapar.).

Süre : 2 ders saati

ETKİNLİK 15

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Tel ile toplar birleştirilirken dikkat edilmelidir.

Şimdi Deney Zamanı

Deney
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Farklı büyüklüklerde (bir tanesi çok büyük) ve renklerde 9 

adet top veya farklı büyüklüklerde meyve çeşitleri, ince tel parçası, derin bir kap.

Bütün öğrencilere güneş sisteminin modeli ile ilgili birer resim yapmaları söylenir. 

Yapılan resimler toplanır. Modelleme yapıldıktan sonra bu resimler tekrar dağıtılarak öğ-

rencilerin neleri eksik yaptıkları sorgulanır.

Önce öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ve on-

ların birbirlerine göre, göreceli büyüklükleri araştırılarak bir yere not edilir. Gezegenlerin 

birbirine ve Güneş’e olan uzaklıkları da araştırılarak not edilir. Bilgiler bulunduktan son-

ra uzaklıklar ve gezegenlerin büyüklükleri orantılı olarak düşürülür. Bu şekilde düşürül-

düğünde bazı gezegenlerin çok küçük kalma ihtimallerine karşı yine de gözle görünecek 

büyüklük şeklinde alınabilirler. Gezegen olarak kullanılmak üzere çeşitli büyüklüklerde 

Güneş Sistemi
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ve renklerde toplar ya da meyveler alındığında en büyük top yani Güneş’ten başlayarak 

model içerisine göreceli olarak gezegenler yerleştirilir. 

Gezegen sayılmayan fakat güneş sistemi içinde evrende yer alan başka neler vardır? 

Araştırınız. 

Aşağıda kabaca (göreli uzaklıklar tam doğru oranlanmadan) modellenme gösterilmiş-

tir. Dokuzuncu gezegen olan Plüton son yıllarda gezegen tanımında yapılan değişiklikten 

dolayı artık gezegen olarak kabul edilmemektedir.

Not: Modelleme yapılırken gezegenlerin büyüklük sıralaması büyükten küçüğe doğru; Jü-

piter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür şeklindedir.

Jüpiter

Mars

Satürn

UranüsNeptün GüneşDünya Venüs
Merkür
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Araştırma Soruları

1. Gökyüzüne baktığınızda geceleri Ay’ın hangi şekillerini görüyorsunuz?

2. Geceleri Ay neden parlaktır?  

3. Ay’ın evreleri hakkında neler biliyorsunuz?

4. Ay’ın Dünya üzerindeki etkileri nelerdir? Araştırınız.

Etkinliğin Amacı : Ay’ın görünümlerinin düzenli  bir değişim içerisinde olduğunu ve evrele-

rinin nelere bağlı olarak değiştiğini fark etmek.

Kazanım :  Ay’ın evreleri ile ilgili model oluşturur.

Süre : Gözlem için 14 gün, deney için 2  ders saati.

ETKİNLİK 16

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Mum yakılırken dikkatli olunmalıdır. Deney sırasında mum yanarken güvenli mesa-

fede durulmasına dikkat edilmelidir.

Deney
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Mum, kibrit, top, beyaz boya.

Etkinliğin gözlem aşamasında, öğrencilerin 14 gün boyunca her gece Ay’ın şeklini 

gözlemlemeleri istenir. Her öğrenci gözlemlerini bireysel olarak kaydeder (Havanın bu-

lutlu olduğu zamanlarda gözlem yapmak zor olabilir. Bu güne denk gelen yerler boş bı-

rakılır.). Her öğrencinin çizdiği Ay’ın görüntüleri karşılaştırılır. 

Zaman içerisinde Ay’ın görünümünde nasıl bir değişiklik oldu?

Ay’ın gözlemlenen evrelerini daha iyi kavratmak için aşağıdaki model oluşturulur. 

Etkinliğin bu aşaması tüm sınıfl a ortak yapılır. Öğrencilerden biri ortada kalır diğerleri 

halka şeklinde öğrencinin etrafında dizilir.

Şimdi Deney Zamanı

Ay’ın Evreleri
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Son dördün

İlk dördün

Dolunay Yeni ay

• Etkinliğin yapılacağı ortam karanlık olmalıdır. Etkinliğe başlamadan önce yaklaşık 

8 - 10 cm çapındaki plastik top beyaz renge boyanır. Daha sonra ortaya yerleştiri-

len masa üzerine yanan bir mum konur.

• Bir öğrenci, topu, ışık kaynağı arkasında kalacak şekilde kol uzaklığında tutar. Sonra 

ışığın topa çarpmasını sağlayacak şekilde topu başının üzerine yükseltir. Işık kay-

nağı tarafından topun aydınlatılan parçasına dikkat edilir.

• Topu elinde tutan öğrenci, topun durumunu koruyarak olduğu yerde sağdan sola 

doğru yavaş yavaş döner. Diğer öğrenciler bir tam dönmede topun aydınlanmış 

kısmını gözlemler ve gözlemleri ile ilgili şekilleri çizerler.

Etkinliğin sonunda, farklı konumlarda duran öğrencilerin, topu, neden farklı şekilde 

gözlemledikleri ve topun her öğrenci tarafından farklı görünüşünün sebepleri tartışılır. 

Ay’ın evreleri ile bağlantı kurulması sağlanır.

Etkinlik ile öğrenciler Ay’ın zaman içerisinde farklı şekillerde göründüğünü fark eder-

ler. Bu farklı görünüşlere Ay’ın evreleri denildiği belirtilir. 

Evrelerin oluşumunda Ay’ın, Dünya çevresindeki hareketi önem taşır. Ay’ın evreleri-

nin oluşumunda Güneş’in rolü nedir? 
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Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 28 günde tamamlar. Hicrî (Ay) Takvimi, 

Ay’ın Dünya etrafındaki hareketi temel alınarak oluşturulmuştur.

Ayın evrelerini daha detaylı olarak görmek için aşağıdaki şekil incelenebilir.
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Şimdi Deney Zamanı

Deney
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Kronometre veya saat.

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruptan birer öğrenci koşmak için seçilir. Diğer öğren-

cilere de koşacak öğrencilere start verme, süre tutma gibi görevler verilir. Koşacak öğ-

renciler, sahada veya bahçede yerlerini alır. Öğrenciler aynı anda ve belirlenen mesafede 

koşarlar. Bu aşamada herkes kendi grubundaki arkadaşını destekleyebilir. Koşu işlemin-

Araştırma Soruları

1. Düzenli olarak yaptığınız spor var mı? Örnek veriniz.

2. Hangi spor çeşidi vücudunuzun hangi bölgelerini çalıştırmaktadır? Örnekler veriniz.

3. Çevrenizdeki insanları inceleyerek spor yapan insanlarla yapmayanların vücut yapıları-

nı karşılaştırınız.

4. Yapılan spor çeşidinin vücudun farklı bölgelerinin gelişmesine etkisi var mıdır?                                              

5. Spor yapmanın faydalarını sıralayınız.

Etkinliğin Amacı : Düzenli spor yapmanın bütün vücut sistemimize ve dolayısıyla sağlığımı-

za etkisini fark etmek.

Kazanım :  Egzersizin insan sağlığına etkisini fark eder.

Süre : 2 ders saati

ETKİNLİK 17

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Vücut geliştirmede enerji içeceklerinin zararlarından bahsedilebilir.

• Egzersiz hareketlerini yaparken vücudun herhangi bir bölgesini zorlamaktan kaçı-

nılmalı ve yavaş hareket edilmelidir. 

• Isınma hareketleri yapmadan ağır bir spora başlanmamalıdır.

Sporun İnsan Sağlığına Etkileri
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den sonra gruptaki bir öğrenci arkadaşının 1 dakika içerisindeki nabız sayısını ölçerken 

bir diğer öğrenci de aynı süredeki soluk alıp verme sayısını belirler.

Öğrencilerden, çevrelerinde düzenli spor yapan insanlarla yapmayan insanları çeşitli 

yönlerden karşılaştırmaları istenebilir.

Sürekli spor yapan kişiler daha uzun süre spor yapabilirler. Spor öğrencilerde; 

• Sorumluluk duygusunu artırır. 

• Öfkelerini kontrol edebilmeyi sağlar. 

• Saldırganlığı azaltır veya yok eder.

• Diğer öğrencilere göre daha az hastalıklara yakalanmalarını sağlar.

• Takım olarak çalışmayı, iş bölümünü sağlar.

• Kendine güven duygusunu artırır.

• Yediklerine, içtiklerine, uykularına dikkat etmelerini, düzenli hayat sürmelerini sağlar.

• Enerjilerini spor ile attıklarından derslerine daha konsantre olma imkânı verir.

• Kötü alışkanlıklardan uzak durulmasına yardım eder.

• Vücut gelişimine yardımcı olur.

• Dikkat dağınıklığını engellemeye yardımcı olur.

• Boyun uzamasına yardım eder. 

Birçok hastalık başlangıç evresinde teşhis edildiğinde sadece vücudun farklı bölge-

lerine yönelik egzersizler yapılarak tedavi edilebilir. Diyabet (şeker hastalığı), bel fıtığı, 

siyatik, yüksek tansiyon, obezite, astım gibi rahatsızlıklar bunlardan sadece birkaçıdır. 

Yürüyüş, koşu, bisiklete binmek gibi etkinlikler kolay sakatlanabilen diz ve ayak bileği 

kaslarının ve bacak kaslarının güçlenmesini sağlar. Güçlenen bacak kasları ile tırmanma 

gibi aktiviteler daha kolay yapılabilir. 

Bisiklet sporu vücudun pekçok bölümünün aynı anda çalışmasına yardımcı olan ve 

küçük yaştan itibaren çocuklar için eğlenceli olduğu kadar faydalı sporlardan birisidir.

Düzenli şekilde bisiklet sürmenin etkili olduğu vücut bölümleri bisiklet sürme süresi-

ne göre tabloda verilmektedir.
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Ödev: Etkinlik sonunda, her gruba farklı bir spor dalı verilerek, sporun vücut üzerindeki 

etkileri üzerine gruplardan sunum hazırlamaları ve hazırladıkları sunumları sınıfta sunmaları 

istenir.

Bisiklet Sürme Süresi Vücuda Etkileri

10 dakika Kas sistemi, dolaşım sistemi, eklemlerin gelişimi 

20 dakika Bağışıklı sisteminin güçlenmesi

30 dakika Kalp fonksiyonlarının gelişimi

40 dakika Dayanıklılığın gelişimi ve güçlülük kapasitesinin artması

50 dakika Yağların eritilmesi

 >  60 dakika Stresi önleme  ve genel iyi hissetme
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Araştırma Soruları

1. Karışım nedir? Çevrenize baktığınızda karışım örnekleri verebilir misiniz? 

2. Karışımları ayırt etmenin yolları nelerdir?  

3. Karışımları ayırt etmek için daha önce kullanılmayan bir yöntem de siz önerebilir misiniz?

4. Çevrenizde gördüğünüz saf maddelere birkaç örnek verebilir misiniz?

5. Maddenin fiziksel özellikleri karışımları ayırmada niçin önemlidir?

Etkinliğin Amacı : Saf maddelerin yaşamımızdaki yerini ve karışımları ayırmanın önemini 

kavratmak.

Kazanım :  Karışımları ayırmanın günlük yaşamdaki önemini fark eder.

Süre : 4 ders saati

ETKİNLİK 18

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Deneyler sırasında güvenlik önlemleri alınmalıdır.

• Isıtma kontrollü yapılmalı, ısıtılan kabın altına tel kafes konulmalıdır.

Şimdi Deney Zamanı

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Kum, su, toplu iğne, yayvan kap, mıknatıs, süzgeç.

Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplara, yayvan bir kap içinde su, toplu iğne, kum karışı-

mı dağıtılır. Toplu iğnelerin tekrar kullanılabilmesi için nasıl ayrılacağı sorulur. Önerilen 

yöntemler sınıfl a paylaşılır.

Gruplar bu suyun kullanılabilir olup olmadığını ve kullanılabilir duruma gelmesi için 

ne yapılması gerektiğini tartışır. Öneriler sınıfl a paylaşılır.

Gruplar önerdikleri ayırma tekniklerini sırasıyla uygulayarak saf su ve toplu iğneleri 

elde eder. Öğrenciler yönlendirilmiş bir tartışma ile süzmenin, buharlaştırmanın, yüzdü-

rerek, mıknatısla, dinlendirerek, çözme ve kristallendirme ile ayırmanın hangi durumlar-

Deney-1 Karışımların Ayrılması - I
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da kullanıldığını örneklerle açıklar. Maddenin farklı özelliklerini kullanarak karışımları 

ayırmak mümkün olabilir.

Öğrencilerden, çevrelerinden karışım örneklerini ve bu karışımlardan elde edilen saf 

maddelerin kullanım alanlarını araştırarak sınıfta sunmaları istenir.

Deney-2

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Su, zeytin yağı, streç film, cam kap, ispirto ocağı, tel kafes. 

Cam kabın içerisine bir miktar su ve zeytinyağı konur. Cam kabın üzeri streç film ile 

kaplanır. Kap, çok dikkatli ısıtılır. Emniyet açısından ocağın çevresine tel kafes konulabi-

lir. Karışım kaynamaya başladığında ısıtma sonlandırılır. Bir süre beklenir ve streç film 

incelenir. Suyun karışımdan ayrıldığı ve su buharının yoğuşarak streç filmde biriktiği 

gözlemlenir.                                

Karışımların Ayrılması - II

Deney-3
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Su, kum, tuz, kaşık, kahve filtresi, cam kaplar. 

Süzme ve buharlaştırma durumları göz önüne alınacaktır. Maddeler büyüklüğü, şekli 

ve yoğunluğuna göre ayrıştırılabilir. Süzme yoluyla ayrılmada, büyük parçacıklar geçe-

mezken küçük parçacıklar filtrenin altına geçer. Buharlaştırmada ise sıvı karışım, gaz ka-

rışıma dönüşürken arkasında katı parçacıkları bırakır. Başlangıçta, yarım kap ılık suyun 

içine kaşık dolusu kum konur. Kumun su içindeki durumu gözlemlenir. 

Bir kaşık dolusu tuz, su dolu başka bir kabın içine konur, karıştırılır ve gözlemlenir. Her 

iki karışımda da benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılır. 

Başka boş bir kabın üzerine kahve filtresi yerleştirilir. Dikkatlice kum karışımı filtre-

den geçirilir ve gözlemlenir. Aynı işlem tuzlu su için de yapılır. Öğrencilere ne gözlemle-

dikleri sorulur.

Başka bir kabın içine az miktar tuzlu su konur. Pencerenin yakınına birkaç günlüğüne 

yerleştirilerek her gün kontrol edilir. Kapta hangi maddenin kaldığı belirlenir. Diğer mad-

deye ne olduğu sorgulanır.

Karışımların Ayrılması - III



73

Deney-4
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Su, kum, talaş parçaları, kap, demir tozu, mıknatıs, un, bul-

gur, tuz, pul biber, yünlü kumaş, tarak. 

Demir tozu, kum ve talaş karıştırılır. Karışıma mıknatıs yaklaştırılır ve gözlemlenir. 

Mıknatıs, demir tozlarını çeker. Kum, talaş karışımı içinde su bulunan kaba dökülür. Kabın 

içinde kumun ve talaşın durumu gözlemlenir. Talaş yüzerken kum dibe çöker; böylece 

hepsi ayrılmış olur. 

Bu örneklerden başka un ve bulgur karışımı da elekten geçirilerek ayırılır. 

Tuz ve kırmızı pul biber karışımı ise yünlü bir kumaşa sürtülerek elektrikle yüklenen 

bir tarak yaklaştırılarak birbirinden ayrılabilir. 

Mıknatısın demir tozlarını çekmesi, şekilde gösterilmiştir. Mıknatıs demir tozlarından 

başka hangi maddeleri çeker?

Karışımları birbirinden ayırmak;

• Saf maddeler gerektiğinde,

• Farklı oranlarda karışımlara ihtiyaç duyulduğunda gerekebilir.

Bu seviyede saf kavramı “kendinden başka madde katılmamış” anlamında düşünülür; 

kimyasal anlamda safl ık vurgusu göz önüne alınmamalıdır.

http://cahitboran.wordpress.com

Karışımların Ayrılması - IV
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Araştırma Soruları

1. Günlük yaşantınızda eriyen maddelere örnekler veriniz.

2. Günlük yaşantınızda çözünen cisimlere örnekler veriniz.

3. Cisimler erimeseydi hangi zorluklarla karşılaşılabilirdi?

Etkinliğin Amacı : Çevredeki örnekler incelenerek çözünme ve erime olayları arasındaki fark 

ve bu farkın etkilerini kavratmak.

Kazanım :  Çözünme ve erime olaylarının doğadaki ve hayatındaki etkilerini fark 

eder.

Süre : 2 ders saati

ETKİNLİK 19

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Deneyler sırasında güvenlik önlemleri alınmalıdır.

• Isıtma kontrollü yapılmalı, ısıtma kabının dışına tel kafes konulmalıdır.

Şimdi Deney Zamanı

Deney-1 Çözünme

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Su, tuz, şeker, cam kap, kaşık, ispirto ocağı, tel kafes, saç 

ayağı.

Öğrenciler gruplara ayrılır. Önce içinde az miktarda su bulunan kaba çok az miktarda 

tuz konulur ve karıştırılır. Tuzun suda ne olduğu tartışmaya açılır. Tuzun suda yok olduğu 

fikrini çürütmek amacıyla tuzlu su dikkatle tel kafes kullanılarak ispirto ocağıyla ısıtılır, 

su buharlaştığında geriye ne kaldığı gözlemlenir. 

 Öğretmen, yönlendirilmiş bir tartışma ile tuz, şeker gibi maddelerin su içinde görün-

mez şekilde dağılmasının çözünme olduğunu vurgular ve bir maddenin başka bir madde 
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Küp şeker suda, çayda çözünür.

Bilgi Notu

Erime, aynı maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesi iken çözünme ise maddenin bir 

başka madde içinde gözle görülemeyen çok küçük parçalara (molekül ve iyonlarına) 

ayrılmasıdır.

içerisinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere homojen olarak ayrışması ola-

yına çözünme denildiğinin farkına varmalarını sağlar. 

Öğrencilerden karşılaştığı çözünme olaylarına örnekler vermeleri istenir. Örnekler 

üzerinden çözünmenin hayatımızdaki etkileri tartışılır.  

Suda çözünen minerallerin canlılar için önemi, denizlerin tuzluluğunun nedeni görsel 

ögelerle desteklenerek sezdirilir.
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Deney-2

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Katı yağ, su, ispirto ocağı, sac ayağı, cam kap, tel kafes.

 Öğrenciler gruplara ayrılır. Bir kap içerisine su ve  bir parça donmuş katı yağ atılır. Kap 

tel kafes içine konulmuş ispirto ocağının üzerine yerleştirilerek dikkatlice ısıtılır. Katı 

yağa ne olduğu tartışmaya açılır. Yönlendirilmiş bir tartışma ile erimenin, katıların sıvı 

hâle dönüşmesi olduğu vurgulanır. 

Öğrencilerden doğada ve çevrelerinde meydana gelen erime olaylarına örnekler ver-

meleri istenir. Kışın yağan karın, eriyen buzun doğaya etkileri görsel ögelerle desteklenir.

Bilgi Notu

Maddelerin çözünme olayının yönü, çözünme miktarları ve çözünmedeki enerji dav-

ranışları önemlidir. Bu enerji davranışları bize maddenin nasıl ve ne kadar çözüleceği 

hakkında bilgi verir. Erime durumunda da erime noktası saf maddeler için her bir mad-

deye özel, fiziksel bir sabittir.

Cisimler çözünerek ve eriyerek hayatımızı kolaylaştırır ve yaşamımıza katkıda bu-

lunurlar.

Erime
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Araştırma Soruları

1. Yarım saat boyunca küçük bir canlının (örneğin, karıncanın) davranışını inceleyiniz.

2. Evcil hayvanınız var mı? Davranışlarını inceleyiniz?  

3. Hiç çiçek yetiştirdiniz mi? Bakımını araştırınız.

4. Bahçe bitkisi yetiştirdiniz mi? Bahçe bitkisinin insan ve hayvanlardan farklı yaşamsal 

ihtiyaçları var mı?

5. Larva nedir?

Etkinliğin Amacı : Her canlının kendine özgü bir yaşam alanı olduğunu ve canlıların birbirle-

riyle ve ortamla  ilişkilerini fark etmek.

Kazanım :  Doğada farklı yaşam alanlarında yaşayan canlıların aynı ortamla ve birbir-

leri ile ilişkilerini gözlemleyebileceği model yaşam alanları oluşturur.

Süre : Grupların gözlemleyeceği canlılara göre farklı süreler verilebilir.

ETKİNLİK 20

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Canlıların beslenmesi ile ilgili olarak gruptan dönüşümlü olarak bir kişi görevlendi-

rilir. Aksi taktirde karmaşıklığa sebep olabilir.

• Evde beslenen hayvanların temizliği üzerinde durulmalıdır.

Şimdi Deney Zamanı

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Akvaryum, balık, cam kap, su.

Öğrenciler gruplara ayrılır. Her bir grupla akvaryum veya büyük bir kutu içerisinde 

başka bir yaşam alanı oluşturulur. Yaşam alanında ne kadar çok canlı olursa etkinlik daha 

verimli olacaktır. Öğrencilerin bu yaşam alanındaki canlıların birbirleriyle ve ortamla 

ilişkilerini gözlemlemeleri, düzenli olarak not tutmaları istenir.

Deney-1 Yaşam Alanları
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Doğa gezileri yaptırılarak öğrencilerin farklı yaşam alanlarını keşfetmeleri sağlanabi-

lir. Bazen bir taş  veya yaprak altının bile yaşam alanı olabileceği fikri verilebilir.

Karınca yuvası, akvaryum, okyanus, 

deniz göl, bataklık, kutuplar, çöller, de-

nizin dibi, insan bağırsakları, orman gibi 

çeşitli mekânlar canlılar için yaşam alanı 

olabilir. Bu sayılanların sadece birinde 

yaşayıp başka bölgelerde yaşayamayan 

canlılar vardır.  

Akvaryum veya karınca yuvası  (cam 

içinde kutuda yaşayan, tohum yiyen) ör-

nek yaşam alanı seçilerek canlıların bu-

rada yaşaması ve davranışları izlenebilir.

Akvaryumdaki balıklar göz önüne alı-

narak, ne kadar sıklıkta, ne ile beslendik-

leri incelenir. Karanlık ve aydınlık ortamlarda davranışları gözlemlenir ve not edilir.

Deney-2

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Bir parça çiğ et, defter, kalem, margarin kabı.

Bir bilim dalı (Adli Entomoloji), et yiyen kurt sineğinin yaşam döngüsü ve yaşam ala-

nının bilinmesi sayesinde ilerleyebilmiştir. Cinayet vakalarında, ölüm zamanı gibi belir-

lenmesi gereken faktörler, sineğin gelişiminin ve yaşamının farklı zamanlarını kapsadığı 

bilgisi kullanılarak belirlenir. Bir parça et kullanılarak kurt sineğinin yaşam döngüsü ve 

yaşam alanı incelenecektir. 

Margarin kabına ya da plastik herhangi bir kaba küçük bir delik açılır. Kabın merkezi-

ne et yerleştirilir. Dışarı konulur. Her gün aynı saatte kaptaki etin durumu kontrol edilir. 

Larva veya küçük yumurtalar görüldüğünde not edilir. Bunların kaçıncı günlerde gözlem-

lendiği not edilerek tartışılır.

Et Yiyen Böcekler
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Araştırma Soruları

1. Kuvvet ne demektir? Kaldırımda yürürken birisi size çarptığında, sizin canınız yandığı 

gibi o kişinin de canı yanar. Bunun nedeni ne olabilir?

2. Kaç çeşit kuvvet biliyorsunuz? Açıklayınız.

3. Kuvvet sizce nelerle ilişkili olabilir?

4. Yüksekten bırakılan cisimler neden yere doğru düşer?

5. Bütün cisimler yere doğru düşmeseydi yaşamımız bundan nasıl etkilenirdi?                                

6. Yer, bütün cisimleri kendine doğru çeker. Acaba bütün cisimler de yeri çeker mi?

Etkinliğin Amacı : Fiziksel olayların kaynağı olan kuvvetler hakkında bilgi sahibi olmalarını 

sağlamak ve bu kuvvetleri kavratmak.

Kazanım :  Kuvvet çeşitlerini ve her bir kuvvetin etki sınırlarını öğrenir. 

Süre : 6 ders saati

ETKİNLİK 21

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Deneyler sırasında gereken güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Şimdi Deney Zamanı

Dört çeşit kuvvet vardır: Yerçekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf kuvvet ve 

şiddetli kuvvet. Zayıf ve şiddetli kuvvetler atom içerisinde olup etkileri doğrudan gözle-

nemeyeceğinden öğrencilerin hazır olmadığı dikkate alınarak bu düzeyde değinilmeye-

cektir. Sadece yerçekimi ve elektromanyetik (elektrik kuvvet ve manyetik kuvvetin mad-

delere aynı anda ve birlikte uygulanma durumu) kuvvet incelenecektir.

Manyetik kuvvetin varlığı için, önceki deneylerde verildiği gibi mıknatısla metal par-

çalarının veya herhangi bir çivinin çekilmesinin manyetik kuvvetten kaynaklandığı be-

lirtilir. Duş kabinlerinde, buzdolabı üzeri süslerinde manyetik kuvveti deneme imkânı 

olabilir.
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Kütle çekim (Gravitasyon) kuvveti Dünya’da var olan kuvvettir. Bu kuvvet aynı zaman-

da Dünya’mızı Güneş etrafındaki yörüngede tutan kuvvettir. Newton Kuvveti veya Yerçe-

kimi Kanunu olarak da adlandırılır.

Deney-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler: El kremi, tişört, pamuklu giysi, süveter, polyester giysi, 

lastik spor ayakkabı, parmak arası terlik, deri ayakkabı, kapı kolu, aynı çeşit madenî para, 

durgun elektrik spreyi, küçük halı parçası.

Elektrostatik etkinin var olduğunun en basit kanıtı insan vücudunda meydana gelen 

etki ile elektriklenmedir. Bu deneyle etki ile elektriklenmenin nasıl olduğu açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

Öğrenciler dörtlü gruplara ayrılır. Birinci öğrenciye bir gün önceden uzun kollu pa-

muklu kumaştan yapılmış bir giysi ve lastik (örneğin, spor ayakkabısı) ayakkabı giyip 

okula gelmesi söylenir. İkinci öğrenciden polyesterden yapılmış giysi giymesi ve deney 

yapılırken ayakkabılarını çıkarması; üçüncü öğrenciden süveter ve deri ayakkabı giyme-

si; dördüncü öğrenciden ise tişört ile parmak arası (altı lastik, üstü lastik şerit bağlı, açık) 

terlik giymesi istenir. Öğrencilerden ayaklarını çıplak zemine basmaları sonra metal bir 

cisme (örneğin, kapı kolu) veya diğer kişiye dokunmaları istenir. Öğrencilere parmakla-

rında ne hissettikleri sorulur. 

Elektrostatik Kuvvet
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Sonra bu öğrencilerden çıplak ayaklarını yerdeki halıya sürtmeleri ve tekrar metal 

kapı koluna veya diğer kişiye dokunmaları istenir. Öğrencilere parmaklarında ne hisset-

tikleri  tekrar sorulur. Pamuklu ve lastik ayakkabı giyen öğrenciden ayakkabısının içine 

ayakkabının içini kaplayacak şekilde kâğıt parçası koyması (ayağı ile ayakkabı arasında 

temas olmaması için), diğer öğrenciden polyester süveter ve çorap giymesi ve eline el 

kremi sürmesi istenir. Üçüncü öğrenciden süveter ve deri ayakkabı ile durgun elektrik 

spreyinden yüzünü ve gözünü koruyarak sıkması, tişört ve parmak arası lastik terlik gi-

yen dördüncü öğrenciden ise cebine madenî para koyması istenir. Halıya sürtme ve me-

tale dokunma işlemi tekrarlanır. Sonra her öğrenci kapı koluna dokunmadan hemen önce 

madenî paraya dokunur ve bu durumda neler hissettikleri not edilir. Elde edilen çeşitli 

sonuçlar birlikte tartışılır. Hangi durumlarda küçük elektrik kıvılcımları hissedilir?

Deney-2
Kullanılacak Araç ve Gereçler: İki adet cetvel, masa, madenî para. 

Yerçekimini daha iyi görebilmek için, bir masanın üzerine madenî para konur. Cetvelin  

bir ucu paranın yan tarafına, geri kalan kısmı da masanın dışına aşağıda şekildeki gibi yer-

leştirilir. Cetvelin masa dışında kalan kısmının üzerine diğer madenî para konulur. İkinci 

bir cetvel, birinci para kenardan dışarı fırlatılacak ama ikinci para sadece cetvelden aşağı 

düşecek şekilde birinci cetvele (masanın dışında kalan kısmına) dokundurulur. Paranın 

düşeceği zemin sert olmalıdır. 

Hangi para zemine daha önce çarpacaktır? Paralar neden yere aynı zamanda ulaşmak-

tadır? 

Madenî paralar aynı yükseklikten düş-

meye başladıklarından ve aynı ağırlığa 

sahip olduklarından yerçekimi kuvveti ve 

hava direnci ikisinde de aynı etkiyi gös-

terir. 

Bir cisim yatay şekilde fırlatılsa da dü-

şen özdeş bir cisim ile tam olarak aynı 

zamanda yere ulaşmaktadır. Cisimlerin 

zeminde olan hareketleri boyunca aynı 

ivmeyi kazanmalarına yol açan yerçekimi 

kuvveti, aynı anda yere ulaşmasını sağla-

maktadır.  

Yerçekimi Kuvveti
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Deney-3
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Ağzı kapaklı plastik şişe, kalın olmayan çivi, su.

Çivi kullanılarak bir şişenin alt tarafına yakın kısımda bir de-

lik açılır. Bu delik parmakla kapatılarak şişenin içine su dolduru-

lur. Şişenin kapağı kapatılır. Öğrencilere, parmak delikten çeki-

lince suyun akıp akmayacağı ile ilgili tahminleri sorulur. Sonra 

yavaşça parmak delikten çekilir. İkinci aşamada, şişenin kapağı 

açılarak aynı deneme yapılır ve şişe gözlemlenir.

Kapağı gevşettiğinizde, suyun açılan delikten fışkırdığını 

gözlemlersiniz. Bunun sebebi hava basıncı ve yerçekimi kuv-

veti arasında bir denge olmasıdır. Şişe kapalı olsa da olmasa da 

yerçekimi kuvveti suya aşağı yönlü bir kuvvet uygular. 

Kapak kapalıyken açık hava basıncı, su yüzeyine etkiyemez 

ve su çıkışı gözlenmez. Başka bir deyişle, kapak kapalıyken açık hava basıncı su yüzeyine 

etki ettiğinden ve atmosfer basıncı, yerçekimi basıncından büyük olduğundan su çıkı-

şı gözlenmez. Kapak kaldırılınca dışarıdaki atmosfer basıncı ve yerçekimi kuvveti aynı 

anda suya etkir. Yerçekimi kuvveti daha büyük olduğundan suyun fışkırması gözlenir.

Hava Basıncı ve Yerçekimi Kuvveti

Deney-4 

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Uzun bakır tel, ataç, pil, çivi.

Bakır telin ucunda 20 cm’lik pay bırakılarak telin geri ka-

lanı çivinin etrafına sıkıca sarılır. Telin diğer ucunda da 20 

cm’lik pay bırakıldıktan sonra kesilir. Şimdi telin her iki ucun-

dan 3 cm’lik kısmının plastik kaplaması soyulur ve telin bir 

ucu pilin bir ucuna, diğer ucu da pilin diğer ucuna dokun-

durulur. Telin sıcak olmasına karşı dikkatli olunmalıdır. Çivi-

nin ucu birkaç metal ataca yaklaştırıldığında çivinin, ataçları 

çektiği gözlemlenir. Yapılan işlem bir elektromagnet yapımı-

dır. Yapılan çeşitli mıknatıslar elektrik ile çalışır ve sadece 

elektrik akımı olduğu zaman manyetik olurlar. 

Elektromagnetik Kuvvet
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Deney-5

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Fazla miktarda karton ya da mukavva levha, makas, uzak-

tan kumandalı araba, makara, motor, ince kablo.

Karton levha 3 katlı bir binanın modeli olacak şekilde uzun dikdörtgensel biçimde 

kesilir. Bu şekilde dikdörtgenler prizması oluşturulur. Üst kısmı daha sonra kapatılacak 

şekilde açık kalabilir. Sonra bu 3 katlı bina modelinin içine girecek şekilde küçük yine 

mukavvadan bir kutu yapılır. Kutunun köşelerinden bağlanılan ince kablo şekildeki gibi 

birleştirilerek makaraya bağlanır. Makara ile motor arasında bağlantı sağlanarak uzaktan 

kumandalı araba ile birlikte çalıştırılır. Şimdi uzaktan kumanda ile motora ve dolayısıyla 

makaraya bağlanan ince kablo ileri geri hareket ettirildiğinde, içeride ince kabloya bağlı 

kutu, 3 katlı bina modelinin içinde yukarı-aşağı doğru inip çıkarak asansör görevi göre-

cektir. Asansör yukarı çıkarken yerçekimine karşı bir kuvvet uygulanmaktadır. Aşağı iner-

ken ise uygulanan kuvvete, 

yerçekimi kuvveti de katkıda 

bulunmaktadır.

Bu noktada yeni bir öne-

ri olarak bina modelinin iç 

tabanına ve asansör görevi 

yapan kutunun altına aynı 

kutuplar karşılıklı gelecek şe-

kilde kuvvetli mıknatıslardan 

(örneğin, samaryum kobalt) 

konulduğunda, bu mıkna-

tıs çok kuvvetli olduğundan 

asansörün ipi kopsa bile kutu 

yere çarpmayacak, inerken 

yavaşlayacaktır. Böylece ger-

çek hayatta bu mıknatıslar 

kullanılarak asansörün yere 

çakılması ve bu şekilde ola-

bilecek kazalar engellenmiş 

olur.

Asansör
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Araştırma Soruları

1. Hiç X-ışını filmi çektirdiniz mi?

2. Diş filmi çektirdiniz mi?  

3. Madame Curie (Madam Kuri) ismini duydunuz mu? Kütüphaneden Madam Curie’yle il-

gili bir kitap alarak sınıfta okuyunuz.

4. X-ışınlarının zararları hakkında neler biliyorsunuz?

5. Radyasyon ne demektir? Araştırınız.

6. Günlük kullandığımız eşyalardaki (televizyon, radyo, evdeki yerin mermeri gibi) günlük 

maksimum almamız gereken radyasyon dozu ne kadardır? Araştırınız.

Etkinliğin Amacı : Radyasyonun canlılar için tehlikesini fark etmek bu konuda nasıl bilinçli 

davranılacağını kavratmak.

Kazanım :  Radyoaktifl ik nedir öğrenir, insan vücudu ve diğer bazı canlılar için tehli-

keli dozları öğrenir. 

Süre : 2 ders saati

ETKİNLİK 22

 Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

• Mikrodalga fırınların içine herhangi metal bir malzeme konulmamalıdır.

Şimdi Deney Zamanı

Radyoaktivite tıpta ve endüstride geniş kullanım alanına sahiptir. Tıpta anjiyo yapılma-

sında, X ve gama ışınlarından yararlanılarak röntgen çekilmesinde, tek kullanımlık tıbbi mal-

zemelerin sterilizasyonunda (mikroorganizmalardan arındırılmasında), endüstride birçok 

malzemenin iç yapısının hata içerip içermediğinin bulunmasında, sanayide birçok ürünün 

(demir, çelik, lastik, plastik, çimento, şeker) üretim aşamasında seviye nem ve yoğunluk öl-

çümlerinde radyasyondan yararlanılır. Zirai alanlarda ise tohum ıslahında kullanılmaktadır. 

Tohumların daha verimli ve dayanıklı hâle getirilmesinde radyasyondan yararlanılır. Üniver-

sitelerdeki araştırmalarda, haberleşme uyduları ve uzay roketleri için gerekli uzun ömürlü 
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nükleer pillerde, genetik mühendisliğinde (malzeme işaretleme), arkeolojik araştırmalarda 

(yaş tayininde), uçaklarda kullanılan yeni plastik yapıların geliştirilmesinde, protein araştır-

malarında, çevre biliminde suyun ve rüzgârın etkilerinin incelenmesinde, jeologlar tarafın-

dan kayaların yaşlarının incelenmesinde, tüketici ürünlerinde (televizyon, duman dedektör-

leri, fosforlu saatler, paratonerler, bilgisayar CD’lerinden tozun uzaklaştırılmasında, kozmetik 

ürünlerin ve lens çözeltilerinin sterilizasyonunda, kâğıt, alüminyum folyo gibi pek çok ince 

malzemenin kalınlığının kontrol edilmesinde) radyasyon kullanılmaktadır. Bu malzemelerde 

kullanıldıktan sonra hiç radyasyon kalmamaktadır.

Doğal radyasyon kaynakları uranyum, toryum ve potasyum elementleri ve uzaydan gelen 

kozmik ışınlardır. Radyasyonun fazla dozları cilt yanıklarına, katarakt, kısırlık, kanser ve çeşitli 

hastalıklara hatta ölüme bile sebep olmaktadır. Nükleer santrallerdeki sızıntı, çevreye çok 

miktarda radyoaktif madde yayılmasına sebep olur. Çevredeki canlılar radyasyondan etki-

lenir. Radyasyon dozları sivert birimiyle ölçülür. Radyasyonun insan sağlığı üzerine etkileri 

dozlarına göre tabloda görülmektedir.

Dozlar (mSv) Sağlığımıza Etkisi
Maruz Kalma 

Süresi
50-100 Kanda kimyasal değişim Saatlerce
500 Mide bulantısı Saatlerce
550 Bitkinlik Saatlerce
700 Kusma Saatlerce
750 Saç dökülmesi 2-3 hafta
900 Diare 2 - 3 hafta
1000 Kanamalar 2 - 3 hafta
4000 Ölümcül doz (ÖLÜM) 2 ay içinde
10000 Bağırsak çeperinde iç kanamalar (ÖLÜM) 1 - 2 haftada

Uyarı: Röntgen teknisyenleri koruyucu kıyafet giymeli, hamileler röntgen çektirmemeli-

dirler.

Deney-1
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Satın alınan iki aynı çeşit saksıda aynı çeşit çiçek, mikro-

dalga fırın, su ve bardak.

 Yapılacak deneyde elektromanyetik radyasyon yani mikrodalga fırınların içerisinde 

ısıtılan suyun çiçeklere zarar verip vermediği araştırılır. Aynı türden özdeş saksılara di-

kilmiş iki saksı çiçeği alınır. Bir saksıya 2 - 3 günde bir çeşmeden su verilirken diğerine 

Mikrodalga Radyasyonu
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mikrodalga fırında ısıtılmış ve soğumuş su verilir. Mikrodalga fırına konulan bardağın 

metal olmaması gerekir. Porselen veya cam bardak olabilir. Çiçekler iki hafta boyunca 

altı defa azar azar sulanarak gözlemlenir ve gözlem sonuçları not edilir. Sonuçlar tartı-

şılır. Tartışmalar sonucunda mikrodalga fırında ısıtılan suyun içindeki moleküler yapının 

bozulmadığı fikrine ulaşılır.

Sulama Günleri Mikrodalga Fırında Isıtılan Su Çeşme Suyu

Gün 1

Gün 3

Gün 6

Gün 9

Gün 12

Gün 15

Bilgi Notu

Mikrodalga fırınların yiyecekleri ısıtma amaçlı kullanımlarında, yiyeceklerin üzerin-

de ve içerisinde radyasyona ait bir birikim oluşmadığı yukarıdaki deneyle vurgulanmış 

olur.
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Deney-2
Kullanılacak Araç ve Gereçler: Çeşitli bitkiler, enerji tasarrufl u ve akkorlu ampuller.

Yukarıdakine benzer fakat farklı sonuçlar görebileceğimiz başka bir deneyde, çeşitli 

bitkiler üzerine tasarrufl u ve akkorlu ampuller kullanılarak deneme yapmaktır. Bitkilerin 

büyümesi için üzerlerine  gelen ışığın dalga boyu önemlidir. Yapılan deney sonucunda 

öğrenciler tasarrufl u ampuller altında yetişen bitkilerin diğerlerine göre büyümediğini 

gözlemleyeceklerdir. Normal ampullerin de bitkiler için orantısız bir şekilde boyca uza-

ma sağlayacağını gözlemleyeceklerdir. 

Enerji tasarrufl u ampüllerin, her ne kadar bu deneyde bitkilerin gelişimini olumsuz 

etkilese de insan sağlığına kanıtlanmış bir zararı gözlemlenmediği vurgulanmalıdır.

Normal  ampuller ve tasarrufl u ampuller bitkiler için dengeli büyüme sağlamazlar. 

Bitkiler için en sağlıklı ışık, güneş ışığıdır.

Bilgi Notu
Radyasyonun olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Etkinlikteki deneylerde radyasyo-

nun insan sağlığı açısından zararlı olmayan etkileri ele alınmıştır. Radyasyonun zararlı 

etkileri ise büyük güvenlik önlemleri gerektirdiğinden buradaki deneylerde konu edil-

memiştir.

Işığın Büyümeye Etkisi
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