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ÖNSÖZ

Beşinci sınıf DOĞAL BİLİMİ ders kitabı bu konu için planlanan
müfredata uygun olarak yazılmıştır.

Öğretim materyali beş konuya ayrılmıştır:

1. Kıtaların doğal-coğrafi özellikleri

2. Çiçekli bitkilerin yaşam döngüsü

3. Canlı organizmalar ve çevre

4. Karışımlar

5. Işık ve gölgeler

İlk konu kıtaların doğal özelliklerini anlatıyor. Tüm kıtaların coğrafi 
konumu, rölyefi, iklimi ve suları anlatılır. Haritayı okuyabilmek, edinecekleri 
bilginin bir parçası olacak.

İkinci konu, çiçeğin yapısının anlatılması ve bitkilerin yaşam döngüsünün bir 
parçası olan tozlaşma, döllenme, tohum üretimi, dağılma ve çimlenme 
süreçlerinin açıklanmasıyla başlamaktadır. Bu konu, yaşam döngüleri arasındaki 
farklılıkları açıklar ve yeni bitkilerin ebeveyinlere benzediğini göstermek için 
örnekler verir.

Yaşam alanlarının tanımı ve belirli hayvan ve bitkilerin yapı ve davranışlarına 
göre farklı adaptasyon türleri üçüncü başlıkta yer almaktadır. Ayrıca insanın 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden ve insanın çevreyi korumak için yaptığı 
faaliyetlerden bahsedilir. Bu başlıkta ekolojinin, canlı organizmalar ile çevre 
arasındaki karşılıklı ilişkilerin bilimi olduğu belirtilmektedir.
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Dördüncü konu, karışımları, bileşimlerini ve aralarındaki farkları açıklar. 
Çözeltiler ve sıcaklığın, karışımın ve çözünen parçacık boyutunun katıların 
suda çözünmesi üzerindeki etkisi açıklanır. Bu bölüm ayrıca bileşenleri 
karışımdan ayırma prosedürlerini de açıklamaktadır.

Son beşinci konu, ışığın ne olduğunu, renkleri ve gölgelerin nasıl oluştuğunu 
açıklar. Bunu yaparken doğal ve yapay ışık kaynakları listelenir ve nesneleri 
görme biçimimiz de anlatılır. Bu konunun sonunda gölgelerin oluşum 
sebepleri açıklanarak gölgenin boyutlarının sebepleri ve günlük hayattaki 
uygulamaları anlatılmaktadır.

Malzemeyi açıklamaya yönelik yaklaşım, çok sayıda örnek ve karşılık gelen 
doğal olaylara yönelik eleştirel düşünce geliştirmeye yol açan önerilen 
etkinliklerle basittir.

Her konunun sonunda, basit deneyler yapmanın yanı sıra, öğrencinin fark 
etme, yazma, analiz etme ve sonuç çıkarma yeteneğini teşvik eden belirli 
sorular veya yönlendirmeler vardır.

Ders kitabı, gelecek nesil öğrencilerin doğa bilimli alanında daha iyi bir eğitim 
almalarını sağlayacak öğrenciler ve öğretmenler için yardımcı araçtır.

Yazarlardan
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KONU 1: KITALARIN DOĞAL-
-COĞRAFİ                  
ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ÇIKTILARI:

Öğrenci şunları yapabilecektir:

1. Kıtaların coğrafi konumlarını, sınırlarını ve büyüklüğünü betimlemek 
ve harita üzerinde göstermek;

2. Rölyefi oluşturan iç ve dış tabiat kuvvetlerini açıklamak ve rölyef 
çeşitlerini belirlemek;

3. Atmosferin bileşimini tanımlamak, meteorolojik elementler ile 
meteorolojik olayları ayırt etmek ve termal bölgeleri ve iklimin bitki ve 
hayvan yaşamının dağılımı üzerindeki etkisini açıklamak;

4. Dünya Denizi, yer altı ve yerüstü suları kavramlarını ayırt etmek ve 
ilişkilendirmek ve doğal-coğrafi özelliklerin Dünya gezegenindeki 
yaşamın varlığı için önemini açıklamak.
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Ekvator ve başlangıç(griniç) meridyeni

1.1 KITALARIN COĞRAFİ KONUMU, 
        SINIRLARI VE BÜYÜKLÜKLERİ 

kıta, okyanus, coğrafi konum, ekvator, ana merdyen, kuzey yarım küre, 
güney yarım küre, doğu yarım küre, batı yarım küre, sınırlar, boyut, Asya, 
Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avrupa, Avustralya ile 
Okyanusya

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Yatay çizgiler veya paraleller hayali dairesel çizgilerdir. Dünya üzerinde daireler 
olarak , harita üzerinde ise paralel çizgiler olarak çizilirler. Ekvator, Kuzey ve Güney 
Kutuplarından eşit uzaklıkta olan ilk ve en uzun çizgiyi temsil eder. Haritanın sol ve 
sağ kenarına yazılan 0° değerine sahiptir. Ekvator, Dünya'yı kuzey ve güney 
yarımküreye ayırır. Ekvatorun kuzeyindeki tüm noktalar kuzey yarım küreye, 
güneyinde kalan noktalar ise güney yarım küreye aittir.

Dünya ve coğrafi harita incelendiğinde, çizilen yatay ve dikey çizgiler 
gözlemlenebilir. Yatay çizgilere paralel, dikey çizgilere meridyen denir. Onlar hayali 
çizgilerdir.

PARALELLER

BAŞ MERİDYANI 
(GRİNİÇ 0°)

KUZEY KUTUBU

GÜNEY KUTBU

MERİDYENLER

EKVATOR 0°
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kuzey yarımküre güney yarımküre batı yarımküre              doğu yarımküre  

Meridyenler, Dünya'nın Kuzey ve Güney Kutuplarını birbirine bağlayan hayali 
yarım daire çizgileridir. Uluslararası anlaşmaya göre, başlangıç meridiyeni 
Londra'daki (Büyük britanya) Greenwich Gözlemevi'nden geçen meridiyendir. 
Haritanın üst ve alt kenarlarında belirtilen 0° değerine sahiptir. Başlangıç 
meridyeni, Dünya'yı doğu ve batı yarımkürelere ayırır. Başlangıç Meridyeninin 
doğusunda bulunan noktalar Doğu Yarımküre'ye, batısında bulunanlar ise Batı 
Yarımküre'ye aittir.

Bir yerin coğrafi konumunu belirlemek için ekvatora ve başlangıç meridyenine 
göre konumunu belirlemek gerekir.

Bir kıtanın okyanuslar ve denizlerle çevrili geniş bir kara alanı olduğunu artık 
biliyorsunuz. Avrupa, Kuzey Amerika kıtaları ile Asya, Afrika ve Güney 
Amerika'nın bazı bölümleri Kuzey Yarımküre'de bulunur. Güney yarımkürede, 
Okyanusya, Antartika ile birlikte Avustralya kıtalarının yanı sıra Güney Amerika, 
Afrika ve Asya'nın bazı bölümleri bulunur. Doğu yarım küre, Asya kıtalarını, 
Okyanusya ile Avustralya'yı ve Avrupa, Afrika ve Antarktika'nın bazı kısımlarını 
içerir. Batı yarımkürede Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika'nın bazı 
bölgeleri, Avrupa ve Antarktika bulunur.

Kıtaların coğrafi konumu

Kuzey
Amerika

Güney
Amerika

Afrika

Avrupa
Asya

Avustralya
ve Okyanusya

0°

0°
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Kıtaların sınırlarını kendi 
başınıza belirleyebilir misiniz? 
Asya, kuzeyde Arktik 
Okyanusu, doğuda Pasifik 
Okyanusu, güneyde Hint 
Okyanusu ve batıda Avrupa 
ile kara sınırı olan dünyanın 
en büyük kıtasıdır.Kıtaların büyüklüğü
İkinci en büyük kıta olan 

Afrika, iki okyanusla sınır komşusudur: batıda Atlantik Okyanusu ve doğuda Hint 
Okyanusu vardır. Batıda Kuzey ve Güney Amerika kıtaları Pasifik Okyanusu'nun 
sularını kucaklar ve doğuda Atlantik Okyanusu'na çıkarlar. Kuzey Amerika, 
kuzeyde Arktik Okyanusu'na uzanır. En son keşfedilen kıta Antarktika kuzeyde 
Güney Okyanusu ile sınır komşusudur. Avrupa kıtası batıda Atlantik 
Okyanusu'na, kuzeyde Arktik Okyanusu'na ve doğuda Asya kıtasına kadar 
uzanır. Batısında ve güneyinde Okyanusya bulunan Avustralya'nın en küçük 
kıtası Hint Okyanusu'na, kuzeyinde ve doğusunda Pasifik Okyanusu'na açılır.

1. Bir yerin coğrafi konumu nasıl 
belirlenir?

2. Hangi kıtalar ekvatorla ve hangileri 
başlangıç meridyeniyle kesişir?

SORULAR

• Coğrafi konum, ekvatora 
ve başlangıç 
meridyenine göre 
belirlenir.

NE ÖĞRENDİN

Anavatanımız hangi kıtadadır ve coğrafi konumu nedir?

Hangi yarımkürede kara alanı su alanından daha fazladır?

DÜŞÜNÜNÜZ!

Bir top veya şişirilmiş bir balon alın. Ekvatoru ve 
Grenviç meridyenini keçeli kalemle işaretleyin. 
Ardından kıtaları çizmeye çalışın. Ekvator ve
başlangıç meridyeni açısından kıtaların konumuna
dikkat edin! Çalıştığınız  şeyi kıtaların küre veya harita üzerindeki 
konumuyla karşılaştırın.

AKTİVİTE
Malzemeler:
top veya balon,
keçeli kalem, küre veya
coğrafi harita.

Asya – 44 milyon km2

Afrika – 30 milyon km2

Kuzey Amerika – 24 milyon km2

Güney Amerika – 18 milyon km2

Antarktika – 14 milyon km2

Avrupa – 10 milyon km2

Avustralya ile Okyanusya – 9 milyon km2
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1.2 İÇ KUVVETLERİN ETKİSİ ALTINDA
        RÖLYEF OLUŞUMU

rölyef, iç kuvvetler, tektonik hareketler, dağlar, vadiler

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Dünyanın yüzeyi düzgün değildir. Kıtalarda, okyanusların ve denizlerin altında 
yükseklikler, çöküntüler ve ovalar değişir. Dünyanın bu dış görünümüne rölyef 
denir.

Dünya gezegeni yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştu. İlk başta, ısısını soğuk alana 
salan, yavaş yavaş soğuyan ve yoğunlaşan ısıtılmış bir cisimdi. Daha hafif 
maddeler yüzeyde kaldı ve daha ağır olanlar Dünya'nın orta kısımlarına doğru 
battı. Bu milyonlarca yıl sürdü. Zamanla, gittikçe  kalınlaşan ince, sert bir kabuk 
oluştu. Bu şekilde ilk eski kara kütleleri oluşmuştur.

Bugün, Dünya yüzeyindeki katı kayalık kaplamaya litosfer denir.Bunun  
okyanusların altında daha ince, kıtaların altında daha kalın olduğunu hatırlıyor 
musunuz? Litosfer, farklı boyut ve şekillere sahip çok sayıda levhadan oluşur.

Litosfer çok sayıda levhadan oluşur

Afrika levhası

Arap 
levhası

Kuzey Amerika
levhası

Karayip
levhası

Hindistan
cevizi

levhası

„ Juan de 
Fuca “

Levhası

"İskoçya"
levhası

Güney Amerika 
levhası

Nascan
levhası

Avrasya levhası

Antarktika levhası

Pasifik
levhasıFilipin levhasıPasifik

levhası

Avustralya levhası

Hint 
levhası
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Dünya'nın içinde hakim olan yüksek sıcaklıklar ve yüksek basınçlar, Dünya'daki 
sıcak kütlenin sürekli hareket halinde olmasına ve litosferin levhaları üzerinde 
basınç uygulamasına neden olur. Plakaların hareketleri tektonik hareketler olarak 
bilinir. Bu hareketler hem karada hem de okyanusların ve denizlerin altındaki 
karada büyük rölyef değişikliklerine neden olur. İç kuvvetlerin etkisi altında, Dünya 
yüzeyinin bir kısmı yükselerek dağlara, bir kısmı alçalarak vadilere dönüşür.

1. Rölyefin oluşumunda iç 
kuvvetlerin nasıl etki 
ettiğini açıklayın!

SORULAR

• Rölyef, Dünya'nın dış 
görünüşüdür.

• Dünya üzerinde büyük rölyef 
formlarının oluşumunda iç 
kuvvetler etkilidir.

NE ÖĞRENDİN

Dünya gezegeninin oluştuğu uzun zaman diliminde kıtalar şu anki 
konumlarını korudular mı yoksa değiştiler mi? Neden böyle olduğunu 
açıklamaya çalışın!

DÜŞÜN!

1. Aktivite

İnternette Dünya gezegeninin gelişiminin farklı 
dönemlerinde kara parçaları düzeninin nasıl olduğunu araştırın! Ne sonuca 
varıyorsunuz, kara parçaları hareketli mi yoksa sabit mi? Ne sonuca varıyorsunuz, 
kara parçaları hareketli mi yoksa sabit mi? Bu durumun sebebi nedir?

2. Aktivite

Dağ oluşumu 

Pişirme kağıdını taban olarak yerleştirin. Üzerine 
kalın bir tabaka çikolatalı krema sürün.O dünyanın 
içindeki sıcak kütleyi temsil eder. Yumuşatmak için 
bir bardak suya bir kraker koyun, ardından çikolatalı kremaya aktarın. Diğer 
krakeri yanına yerleştirin. Parmaklarınızla her iki krakere baskı uygulayın ve 
bunları birbirine doğru hareket ettirin. Su ile yumuşatılmış bir krakere ne olur? 
Yükseltilmiş şekil neye benziyor? Hangi yeryüzü şeklinin bu şekilde 
oluştuğunu tahmin edebilir misiniz?

AKTİVİTE
Malzemeler: 
interneti olan bilgisayar.

Malzemeler:
pişirme kağıdı, 
çikolatalı krema, iki 
kraker ve bir bardak su.
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1.3 VOLKANLAR VE DEPREMLER

volkan, püskürme, lav, magma, volkanik krater, krater, volkanik kanal, 
gayzer, deprem, odak merkezi, merkez üssü, tsunami

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Volkanlar ve depremler doğal olaylardır. Onlar rölyefin oluşumuna etki eden iç 
kuvvetlerdir. Genellikle Dünya gezegeninin aynı bölgelerinde meydana gelirler. En 
çok volkanlar ve depremler Asya'nın doğu kısımlarını ve Kuzey Amerika ve Güney 
Amerika kıtalarının batı kısımlarını kapsayan sözde "Ateş Kemeri"nde vardır. 
Avrupa'nın güney kesimlerinde ve Afrika'nın doğu kesimlerinde de volkanlar ve 
depremler meydana gelir. Haritada bir yanardağ bulmaya çalışın! Maddi hasara ve 
insanların acı çekmesine neden olan volkanlar ve güçlü depremler doğal afetlerdir.

Dünya'nın Volkanlı Bölgeleri

Volkan, Dünya'nın içinden lav, gaz, 
kül ve dumanın Dünya'nın 
yüzeyine atıldığı bir yerdir.
Yanardağın açılmasına krater 
denir. Volkanik bir kanal, krateri 
magma yatağına bağlar. Magma 
yatağı litosferin daha derin 
katmanlarında bulunur ve 
buradan magma Dünya yüzeyine 
hareket eder.

Volkanın unsurları

Krater

Magma yatağı

Volkanik 
kupa

Volkanik 
kanal
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Erimiş bir kütle olan magma, volkanik kanaldan geçerken kayaları eriterek su buharı 
ve gazların oluşmasına neden olur. Bu süreçleri patlamalar takip eder. Magma yer 
yüzüne çıktığı zaman lav adını alır. Dünya yüzeyine lav, kül, gaz, duman 
püskürmesine volkanik patlama denir. Lavın katmanlaşması, soğuması ve 
katılaşması, volkanik havza adı verilen bir kabartma yükseklik oluşturur.

Bazı volkanlar aktifti, yani sadece çok uzak geçmişte volkanik patlamalar 
yaşadılar ve kimi volkanlar ise bugün hala aktif.

Depremler, yerkabuğunun bazı 
bölümlerinin hızlı ve ani 
sallanmasıdır. Volkanik bir 
patlama sırasında veya yer altı 
boşluklarının çökmesi sırasında 
yer kabuğunun içindeki 
katmanların yer değiştirmesi 
nedeniyle oluşurlar. Bir deprem 
meydana geldiğinde, dünyanın 
yüzeyinde yerin sallanması 
olarak hissedilen muazzam bir 
enerji açığa çıkar. Gayzer

Depremin Dünya'nın 
içinde meydana geldiği 
yere hiposantr denir. 
Depremin merkez üssü, 
Dünya'nın yüzeyinde 
hiposentriğin üzerinde 
olan ve depremin en 
şiddetli hissedildiği 
noktadır.

Bir depremin merkez üssü ve hiposantrı

Hiposantr

Merkez üssü
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Çoğu deprem zayıftır, bu 
yüzden insanlar onları 
hissetmezler. Güçlü depremler 
daha az sıklıkta meydana gelir. 
Deniz tabanının altında 
meydana gelen şiddetli 
depremler sonucunda 
tsunami adı verilen yüksek 
dalgalar oluşabilmektedir. Bu 
dalgalar hangi sonuçlara yol 
açabilir?

1. Volkan nedir?

2. Volkanın nasıl oluştuğunu açıklayın!

3. Magma ve lav arasındaki fark 
nedir?

4. Depremin hiposantrı ve
depremin merkez üssü
neresidir?

SORULAR

• Volkan, Dünya'nın içinden
lav, gaz, kül ve dumanın
Dünya'nın yüzeyine  atıldığı
bir yerdir.

• Depremler, yerkabuğunun
bazı bölümlerinin ani ve
hızlı sallanmasıdır.

NE ÖĞRENDİN

Deprem anında sınıfta olsaydınız ne yapardınız?

DÜŞÜN !

Tsunami

Volkan ve volkanik püskürtme deneyi 
Hamuru veya kil ile bir volkan modeli yapın. 
Volkanın tüm bölümlerini (volkanik çanak, 
krater, kanal ve magma yatağı) modellemeye
dikkat edin. Bitmiş modeli tabana yerleştirin. 
Krater ve volkanik kanaldan magma yatağına 
kadar kırmızı biber, ardından kabartma tozu ve 
sirke koyun.

AKTİVİTE
Malzemeler: 
hamuru veya kil, kırmızı 
biber, kabartma tozu , 
sirkeve baz  için bir 
kutu.
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1.4 DIŞ KUVVETLERİN ETKİSİ ALTINDA
        RÖLYEF OLUŞUMU

dış kuvvetler, erozyon, birikim

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

İç kuvvetlerin etkisi altında büyük rölyef formlar oluştuktan sonra, dış 
kuvvetler üzerlerine etki etmeye başlar. İç ve dış kuvvetlerin sürekli olarak 
Dünya yüzeyinde hareket ettiğini, dolayısıyla rölyefin sürekli değiştiğini 
unutmayın.

Rölyefin oluşumuna etki eden dış kuvvetler güneş ısısı, su ve rüzgardır. Güneş 
ışınları Dünya'nın farklı bölgelerine farklı açılarla düşer, bu nedenle Dünya 
yüzeyinin ısınması ve soğuması farklıdır. Daha yüksek hava sıcaklıkları kayaları 
genişletirken, daha düşük sıcaklıklar onları daraltır. Kayaların bu dönüşümlü 
genişlemesi ve büzülmesi onların yok olmasına neden olur. Kayaların çatlaklarında 
su varsa düşük sıcaklıklarda donarak buza dönüşür.

Buz kademeli olarak genişleme 
özelliğine sahiptir, bu nedenle önce 
çatlakların genişlemesine, ardından 
kayaların çatlamasına neden olur. 
Suyun ayrıca bazı kayalar üzerinde ayrı 
rölyef formlarının oluşumunu etkileyen 
çözücü bir etkisi vardır. Rüzgar, ince 
olan ayrışmış kaya malzemesini alt 
tabakaya sürterek hareket ettirerek 
hareket eder.

Erozyon ve birikim gösterimi

Tüm dış kuvvetler kayaların 
çatlamasına, kırılmasına ve 
parçalanmasına neden olur. Bu kayaları 
parçalama işlemine erozyon denir. Su 
ve rüzgar yardımıyla ezilmiş kaya 
malzemesi bir yerden başka bir yere 
aktarılır, böylece tabakalanır. Aşınmış 
kaya malzemesinin tabakalanma süreci 
birikim olarak bilinir.
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1. Rölyef oluşumunda dış kuvvetlerin nasıl etki ettiğini açıklayınız!

2. Erozyon ve birikim arasındaki fark nedir?

SORULAR

• Dünya'nın rölyefinin oluşumunda dış kuvvetler etkilidir.

• Güneş ısısı, su ve rüzgar araziyi oluşturan dış kuvvetlerdir.

• Erozyon, kayaları yok etme işlemidir ve birikim, tahrip olan malzemeyi 
katmanlaştırma işlemidir.

NE ÖĞRENDİN

Aşındırma ve biriktirme deneyi 
Tepsiyi düz bir yüzeye yerleştirin. Ardından 
kumu tepsinin üst kısmına koyun ve bastırın.

Tepsinin alt kısmının boş, kumsuz olduğundan emin olun. Parmağınızı 
kumun üzerinden en yüksekten en alçak kısma doğru hareket ettirerek eğri 
bir çizgi oyun. Sonunda şişedeki suyu oyulmuş çizgiye boşalttın.

Neler oluyor, kum hareket ediyor mu? Deneyde hangi iki süreci 
gözlemliyorsunuz?

AKTİVİTE
Malzemeler: 
tepsi, ince kum ve su 
dolu bir şişe.

DÜŞÜN!

İnsanlar neden bazı rölyef şekillerinin (örneğin çöl, kumsal, mağara) 
oluşumlarını fark edemiyor?
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Dünya gezegeninin rölyefi, iç ve dış kuvvetlerin etkisi altında oluşur. Kendinize 
hangilerinin iç, hangilerinin dış güçler olduğunu hatırlatın! Dünya yüzeyine etki 
eden doğal kuvvete bağlı olarak, farklı kabartma türleri oluşur.

Volkanik rölyef, geçmişte veya 
günümüzde aktif volkanların olduğu 
yerlerde meydana gelir. Volkanlardan 
püsküren lavların katılaşmasıyla oluşan 
yer şekilleri volkanik rölyefi oluşturur. 
Volkanların nerede olduğunu ve volkanik 
tepelerin nasıl oluştuğunu hatırlayın!

Kıyı boyunca rölyef oluşumunda 
deniz ve göllerdeki dalgaların etkisi 
vardır. Kıyıya çarpan dalgalar kırılır ve 
kayaları devirir ve daha sonra ezilmiş 
malzeme kıyı boyunca biriktirilir. 
Denizler boyunca oluşan rölyef 
formları deniz rölyefinin, göller 
boyunca oluşan rölyef formları ise 
göl rölyefinin bir parçasıdır.

Çöllerde rüzgarın etkisiyle çöl rölyefi 
oluşur. Yüksek gündüz ve düşük gece 
hava sıcaklıkları arasındaki fark, 
kayaların parçalanmasına neden olur. 
Bu malzeme rüzgar yardımıyla bir 
yerden başka bir yere taşınır.

Volkanik rölyef oluşumu

Sahra dünyanın en büyük çölüdür

Dalgaların etkisi altında oluşturulan rölyef 
şekilleri

1.5 RÖLYEF TÜRLERİ

volkanik rölyef, deniz rölyefi, göl rölyefi, buzul rölyefi, çöl rölyefi, nehir 
rölyef, karst rölyefi

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:
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Dünyanın Kuzey ve Güney Kutupları 
çevresindeki yüksek dağlar ve alanlar 
genellikle düşük hava sıcaklıklarına 
sahiptir ve yağış, karla temsil edilir. 
Düşük sıcaklıklardan dolayı kar 
katmanlaşarak buza dönüşür. Buzullar 
bu şekilde oluşur. Buzulların hareketi ve 
çalışmasıyla oluşan rölyef şekilleri, 
buzul veya buzul rölyefini oluşturur.

Çöllerin kıtaya göre dağılımı

Antarktika'daki Lambert Buzulu, 
dünyadaki en uzun olanıdır.

Nehir suyunun etkisi altında oluşturulan 
rölyef şekiller

Mağaralar yer altı karstik oluşumlarıdır.

Bu yolda, alt tabaka ile 
sürtünme nedeniyle kum 
daha da incedir ve farklı 
rölyef biçimleri oluşturur. 

Sadece Avrupa ve 
Antarktika kıtalarında çöl 
yoktur. Onları bir haritada 
bulmaya çalışın ve diğer 
kıtalardaki en büyük 
çölleri adlandırın!

Nehir rölyefi nehirlerden gelen 
suların yardımıyla oluşur. Su, nehir 
çevresindeki kaya malzemesini 
aşındırır ve nehir suyunun hızının 
düştüğü yerlerde biriktirir. Su, nehir 
çevresindeki kaya malzemesini 
aşındırır ve nehir suyunun hızının 
düştüğü yerlerde katmanlar 
oluşturur.

Karsten rölyefi, su ile çözülen 
kayalarda meydana gelir. Su, hem 
yeryüzünün yüzeyinde hem de 
içinde formlar oluşturur.
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1. Üç tür rölyefi listeleyin ve bunları hangi doğal kuvvetin 
oluşturduğunu açıklayın!

SORULAR

• Volkanik patlamaların etkisi altında volkanik 
rahatlama oluşur.

• Deniz ve göl yer şekilleri dalgalardan oluşur.

• Çöllerde rüzgarın etkisiyle çöl rölyefi oluşur.

• Buzul veya buzul rölyefi buzullar tarafından oluşturulur.

• Nehir suyunun etkisiyle nehir rölyefi oluşur.

• Karst rölyefi kayaların suda çözünmesiyle oluşur.

NE ÖĞRENDİN

Oturduğunuz yerin çevresinde herhangi bir rahatlama türü tespit 
edebiliyor musunuz? Oluşumunda hangi doğal güçler etkili oldu?

İnsan, faaliyetleriyle rölyefin değişimini etkileyebilir mi?

DÜŞÜN!

Çöl rölyefi oluşumu deneyi

Tepsiyi düz bir yüzeye koyun ve tepsinin bir 
ucuna kumu koyun. Dikkatli olun, tepsinin 
diğer kısmı kumsuz boş olmalıdır. Pipeti alın, kuma yaklaştırın ve içine 
üflemeye başlayın.Pipeti üflemek hangi doğal gücü temsil eder? Ne fark 
ediyorsun, kuma ne oluyor? Tepsinin boş kısmına doğru mu hareket ediyor? 
Bu şekilde nasıl bir rölyef oluştuğunu tahmin edebilir misiniz?

AKTİVİTE
Malzemeler:
tepsi, ince kum ve 
pipet.
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Litosfer veya Dünya'nın katı kayalık kabuğu, çeşitli kayalardan oluşur. Bunlar 
yaşlarına, kimyasal bileşimlerine, fiziksel özelliklerine, oluşum biçimlerine göre 
vb. birbirlerinden farklılık gösterirler. Oluşum şekline göre kayaçlar volkanik, 
tabakalı ve altere olabilir. 

Volkanik kayaçlar, volkanlardan çıkan lavların soğuması ve katılaşmasıyla 
veya litosferdeki magmanın katılaşmasıyla dünya yüzeyinde oluşur. Granit, 
bazalt, diyorit, diyabaz, gabro volkanik kayaçları temsil etmektedir.

1.6 KAYALAR

volkanik kayaçlar, tabakalı kayaçlar, altere kayaçlar

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Değiştirilmiş kayaçlar, halihazırda oluşmuş volkanik veya tabakalı kayaçların 
dönüşümü ile oluşur. Dünyanın iç katmanlarında hüküm süren yüksek sıcaklıklar 
ve yüksek basınçlar,kayaların

Dünya yüzeyindeki kayalar, dış kuvvetlerin etkisine maruz kalır. Dış kuvvetlerin 
Dünya yüzeyinde nasıl hareket ettiğini hatırlayın! Erozyonla ezilirler ve ezilirler ve 
daha sonra su ve rüzgar yardımıyla kırılan malzeme başka bir yere (karada veya su 
yüzeyinde) aktarılır ve burada biriktirilir. Bu katmanlı malzeme sertleştiğinde, 
katmanlı kaya oluşur. Kum, kil, kaya tuzu, kireçtaşı katmanlı kayaların temsilcileridir.

granit

kireçtaşı

andezit

kil

bazalt

kaya tuzu
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önceden oluşmuş fiziksel 
ve kimyasal özelliklerini 
değiştirir ve yeni bir kaya 
türü oluşturur. Örneğin 
volkanik kaya granitin 
özellikleri değiştirilerek 
altere kaya gnays elde 
edilir veya katmanlı kaya 
kireçtaşının özellikleri değiştirilerek altere kaya mermeri elde edilir.

1. Kayaçlar oluşum 
yöntemine göre 
nasıl ayrılır?

2. Volkanik, 
katmanlı ve 
altere kayaçlar 
nasıl oluşur?

SORULAR

• Oluşum şekline göre kayaçlar volkanik, tabakalı 
ve alterasyona ayrılır.

• Volkanik kayaçlar, lav veya magmanın 
soğuyarak katılaşmasıyla oluşur.

• Katmanlı kayaçlar, karada veya su 
ortamında parçalanmış malzemenin 
katmanlaşmasıyla oluşur.

• Altere kayaçlar, yüksek basınç ve yüksek 
sıcaklık etkisi altında altere olmuş volkanik 
veya tabakalı kayaçlardan oluşur.

NE ÖĞRENDİN

Kayaları renk, sertlik ve pürüzlülük açısından 
analiz edin.

Özelliklerini kağıda yazın. Ardından kayaları düz
 bir yüzeye yerleştirin ve üzerlerine bir su akışı dökün. 
Alçıda ve granitte  ne gibi değişiklikler olur? Bir yetişkinin yardımıyla iki taşı 
çekiçle kırmaya çalışın. Hangi taşın daha kolay kırıldığını fark ettiniz mi? 
Gözlenen tüm özellikleri ve değişiklikleri bir kalemle kağıda yazın. Kayaların 
fiziksel özelliklerini bağımsız olarak inceleyebileceğinizi biliyor muydunuz?

AKTİVİTE
Malzemeler:
kaya sıvası, kaya 
graniti, çekiç, su, 
kağıt ve kalem.

mermer gnays

DÜŞÜN!

İnsan günlük hayatta kayaları nasıl kullanır?
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Dünya gezegenini kaplayan havaya 
atmosfer denir. Bunun bir gaz karışımı 
olduğunu hatırlıyor musunuz? Azot ve 
oksijen havada en çok bulunan 
gazlardır ancak karbondioksit, su 
buharı, toz ve diğer maddeler de vardır.

Atmosfer gezegenimizi aşırı ısınma ve 
soğumaya karşı korur. Onsuz, Dünya'da 
yaşam olmazdı. Atmosfer canlıların yaşaması 
için neden önemlidir?

Atmosfer birkaç katmana 
ayrılmıştır. En alttaki katmana 
troposfer denir.

İçindeki hava en yoğun olanıdır ve 
içinde suyun dairesel hareketi 
gerçekleşir, bulutlar ve çeşitli 
yağışlar oluşur, rüzgar eser, kuşlar 
uçar vb. Üstünde stratosfer var. Bu 
kabuktaki hava daha syrektir. 
Dünyayı zararlı güneş ışınlarından 
koruyan ozon gazı tabakasına 
sahiptir. Bu katmana ozonosfer de 
denmesinin nedeni budur. İyonosfer 
ve ekzosfer, Dünya'dan en dıştaki 
zarflardır ve içlerinde hava çok 
seyrektir.

1.7 ATMOSFERİN BİLEŞİMİ VE BÖLÜNMESİ

atmosfer, oksijen, nitrojen, karbondioksit, su buharı, toz, roposfer, 
stratosfer, ozonosfer, iyonosfer, ekzosfer

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Atmosferde en çok bulunan elementler

ekzosfer

iyonosfer

stratosfer 
ozonosfer
troposfer

Atmosferin bölünmesi
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1. Atmosfer nedir ve Dünya için önemi nedir?

2. Atmosfer hangi kabuklardan oluşmuştur?

SORULAR

• Atmosfer, Dünya'yı kaplayan havadır.

• Hava, çeşitli gazların ve diğer maddelerin karışımıdır.

• Atmosfer troposfer, stratosfer, iyonosfer ve ekzosferden oluşur.

NE ÖĞRENDİN

Toz ve kül nasıl hava zarfının ayrılmaz bir parçası haline gelir?

Dünya gezegenindeki yaşam neden atmosferin üst 
katmanlarında yaşayamaz?

DÜŞÜN!

Troposferdeki oksijenin önemi üzerine bir 
deney
Toprağı kavanozlara koyun ve iki bitkiyi dikin. 
Kavanozlardan birinin kapağını kapatın ,diğerini 
ise açık bırakın. Kavanozlardaki bitkileri birkaç 
gün gözlemleyin. Bitkilere ne oluyorr? Hangi bitki 
hayatta kalacak ve neden?

AKTİVİTE
Malzemeler:
iki kavanoz, bir 
kavanoz kapağı, 
toprak ve iki küçük 
çiçekli bitki.
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Hava durumunun, bir yerin üzerindeki atmosferin mevcut durumu olduğunu 
hatırlıyor musunuz? Gün içinde birkaç kez değişebilir ve güneşli, bulutlu, karlı, 
rüzgarlı vb. olabilir. Hava durumu, hava sıcaklığı, hava basıncı, hava nemi vb. gibi 
çeşitli meteorolojik unsurlara bağlıdır. Meteorolojik elementler atmosferde 
sürekli olarak bulunur ve değerleri bir meteoroloji evine yerleştirilen meteorolojik 
aletler kullanılarak ölçülür. Bu enstrümanlardan elde edilen veriler, önümüzdeki 
günlerin hava durumunu tahmin etmeye yardımcı olur.

Güneş ışınları yeryüzünü ve suyu ısıtır. Isıtılmış cisimler 
olarak ısı yayarlar ve böylece havayı ısıtırlar. Önce karaya 
ve suya yakın olan hava ısıtılır ve daha yükseklere 
çıkıldıkça hava sıcaklığı düşer. Hava sıcaklığının deniz 
kıyısında mı yoksa bir dağın tepesinde mi daha yüksek 
olduğunu belirleyin! Hava sıcaklığı alet termometresi ile 
ölçülür ve santigrat derece (°C) olarak ifade edilir.

Dünya yüzeyindeki insan faaliyetleri (sanayi, trafik, 
şehirlerin genişlemesi) ve fosil yakıtların (kömür, petrol, 
doğal gaz) aşırı kullanımı, özellikle Dünya'nın yakınında 
troposferdeki havanın sıcaklığının artmasına neden olur. 
Bu olguya küresel ısınma denir. Küresel ısınma, orman 
yangınları, buzulların erimesi, deniz seviyesinin 
yükselmesi, seller gibi doğal afetlere yani çevre üzerinde 
olumsuz etkilere neden olmaktadır.

  Termometre 

Tüm maddeler gibi havanın da kendi ağırlığı vardır. Bununla birlikte, Dünya'nın 
bedenleri üzerinde baskı uygular. Bu hava basıncına atmosfer veya atmosfer 
basıncı denir. Barometre aleti ile ölçülür ve paskal (Pa) ile ifade edilir.

1.8 METEOROLIJİK UNSURLAR

hava sıcaklığı, küresel ısınma, hava/atmosferik basınç, hava nemi, 
termometre, barometre, psikrometre

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:
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1. Meteorolojik unsurların
değerlerini düzenli olarak
izlemek neden gereklidir?

2. Meteorolojik unsurları
ölçmek için hangi aletler
kullanılır ve bunlar nereye
yerleştirilir?

SORULAR

• Hava sıcaklığı, havanın ısınma 
derecesidir.

• Hava veya atmosferik basınç,
havanın Dünya'nın cisimlerine
uyguladığı basınçtır.

• Hava nemi, havadaki su buharı
miktarıdır.

NE ÖĞRENDİN

İnsan havayı ve iklimi etkileyebilir mi? Düşünceni haklı çıkar!

DÜŞÜN!

  Okyanuslardan, denizlerden ve 
sulardan suyu buharlaştırarak
havanın bir parçası olan su 
buharı karada oluşurHavadaki su 
buharı miktarına nem denir. 
Hava nemi psikrometre aleti ile 
ölçülür.

PsikrometreBarometre  

Termometre yapma deneyi 
Şişenin ¼ ünü su ve alkolle doldurun. Su ve alkolün 
aynı oranda olmalarına dikkat edin. Ardından birkaç 
damla gıda boyası ekleyin. Pipeti dibe değmesine 
izin vermeden şişeye koyun. Modelleme kili ile düz 
bir yüzey yapın ve pipeti üzerine tutturun. Ellerinizi 
ısıtın ve şişenin dibine yerleştirin. Karışımın pipetin 
içinden nasıl geçtiğini izleyin. Karışımın neden 
pipetin içinden geçtiğini açıklayabilir misiniz?

AKTİVİTE
Malzemeler:
daha büyük şeffaf 
plastik şişe, su, alkol, 
şeffaf plastik pipet, 
modelleme kili ve gıda 
boyası.



27

Meteorolojik olaylar, ara sıra meydana gelen ve yalnızca meydana geldiklerinde 
ölçülen olaylardır. Bunları takip ederek ilerleyen günlerde havanın nasıl 
olacağını belirleyebilirsiniz. Bu tür olaylar şunlardır: rüzgar, sis, yağış.

Eşit olmayan şekilde ısınan hava 
nedeniyle hareket veya hava akışı 
meydana gelir. Daha sıcak hava daha 
hafiftir ve bu nedenle daha yüksek bir 
rakıma yükselir. Bunun aksine, daha 
ağır olan soğuk hava aşağıya iner. 
Hava akımına rüzgar denir. Rüzgar 
yönü, rüzgar ölçer aleti ile ölçülür. Bu 
alet, meteoroloji istasyonunun yanına, 
daha yüksek ve açık bir alana 
yerleştirilmiştir.

Okyanuslardan, denizlerden ve kara 
parçalarından su buharı şeklinde 
buharlaşan suyun atmosferde soğuyarak
 yoğuştuğunu zaten biliyorsunuz. 
Troposferin alt katmanlarında su 
buharının yoğunlaşması sis oluşturur 
ve yüksek kısımlarda bulutlar oluşur. 
Bulutlarda oluşan su damlacıklarına 
yağış denir. Ne tür yağışları ayırt 
ediyorsunuz? Yağış miktarı bir yağmur 
ölçer aletiyle ölçülür ve milimetre (mm) cinsinden ifade edilir.
Yağmur ölçer açık bir alana yerleştirilir.

Rüzgar ölçer

1.9 METEOROLOJİK OLAYLAR

meteorolojik olaylar, rüzgar, yağış, sis, rüzgar gülü, yağmur göstergesi

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Yağmur ölçer
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1. Meteorolojik bir olayı açıklayın!

SORULAR

• Rüzgar bir hava akımıdır.

• Bulutlarda oluşan su damlacıklarına yağış denir.

NE ÖĞRENDİN

Rüzgarların ve yağışın olumlu ve olumsuz etkisi olduğu dediğimiz 
durumları açıklayın!

Rüzgar ölçer ve yağmur ölçer neden meteoroloji istasyonunda değil de 
açık bir alana yerleştirildi?

DÜŞÜN!

Yağmur ölçer yapımında bir deney

Yağmur yağmaya başlamadan önce kavanozu
dışarıya koyun. Yağmur yağmaya başlayınca 
kavanozu doldurursa iyi yerleşmiş demektir. 
Yağmur dindikten sonra, ölçüm noktasına kaç milimetre yağmur 
düştüğünü ölçmek için cetveli kullanın. Yağış değerlerini bir tabloya 
kaydedin. Birkaç ardışık yağış sırasında prosedürü tekrarlayın. Son 
olarak, bir grafik oluşturabilir ve belirli bir süre için düşen yağış 
miktarını analiz edebilirsiniz.

Elde edilen sonuçları açıklayın!

AKTİVİTE
Malzemeler:
kavanoz, cetvel 
ve bilgisayar.
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Meteorolojik unsurların ve olayların belirli bir alan üzerinde uzun yıllar boyunca 
gözlemlenmesi ile atmosferin ortalama durumu belirlenebilir. Buna iklim dendiğini 
hatırlıyor musun? İklim birkaç iklim faktörüne bağlıdır.

Güneş ışınları ekvator çevresindeki alanlarda en fazla ısınmaya neden olur, bu 
nedenle iklim sıcaktır. Ekvatordan uzaklaştıkça ısınma daha az olduğu için iklim 
soğur. Dünyanın Kuzey ve Güney Kutuplarında İklim Nasıl Olmalıdır?

Rölyef ve rakım iklimi etkiler. Yüksek dağlar, hava kütlelerinin hareketine engel 
teşkil eder. Bu nedenle, denize yakın dağlar, kıtanın iç kesimlerinde yer alan, 
daha az yağış alan ve daha kuru bir iklime sahip olan dağlara göre daha fazla 
yağış ve daha yağışlı bir iklime sahiptir. Alçak ovalar rüzgara engel teşkil etmez.

Rölyef ve yükseklik bir iklim faktörünü temsil eder

1.10 İKLİM FAKTÖRLERİ VE
           ISI KUŞAKLARI

iklim faktörleri, ekvator, rakım, rölyef, termal kuşaklar

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:



30

Güneş ışınlarının Dünya'nın yüzeyini ısıttığını zaten biliyorsunuz. Ancak güneş 
ışınları Dünya yüzeyinde aynı açıda düşmezler. Güneş ışınlarının açısının daha 
büyük olduğu yerde, ısıtma daha fazladır ve bu nedenle daha sıcaktır. Tersine, 
eğer ışınların düşme açısı daha küçükse, o zaman ısıtma daha az ve dolayısıyla 
daha soğuktur. Farklı ısınma nedeniyle, Dünya'da beş ısı kuşağı ayırt edilir. 
Bunlar: sıcak, kuzey ve güney ılıman, kuzey ve güney soğuk ısı kuşaklarıdır.

Sıcak ısı kuşağı ekvatorun kuzeyine ve güneyine uzanır. Dünyanın bu kısmı, diğer 
bölgelere kıyasla yıl boyunca en fazla ışık ve ısıyı alır. Bu yüzden burada sadece bir 
mevsim var - yaz.

Dünyanın ısı kuşakları

Kuzey Kutbu

ekvator

Güney Kutbu

Kuzey soğuk ısı 
kemeri

Kuzey ılıman ısı 
kuşağı

Sıcak ısı 
kemeri0°

Güney ılıman ısı 
kuşağı

Güney soğuk ısı 
kemeri
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Sıcak ısı kuşağına, kuzey ve güney ılıman ısı 
kuşağına ve kuzey ve güney soğuk ısı kuşağına ait 
üç ülke için haritaya veya yer küreye bakın!

AKTİVİTE
Malzemeler: 
harita veya yer küre.

1. İklimin bağlı olduğu birkaç faktörü listeleyin!

2. Dünya üzerinde kaç tane ısı kuşağı vardır ve bunların özellikleri nelerdir?

SORULAR

• Ekvatordan uzaklık, rakım ve rölyef  iklim özelliklerini etkileyen 
faktörlerdir.

• Termal kuşaklar, Dünya'nın güneş ışınlarının düşme açılarına ve 
ısınmalarına göre ayrılan bölgeleridir.Beş termal kuşak vardır: sıcak, 
ılıman kuzey, güney ılıman, kuzey soğuk ve güney soğuk.

NE ÖĞRENDİN

Sıcak kuşağın kuzeyinde - kuzey yarımkürede kuzey ılıman termal kuşak 
bulunur ve sıcak kuşağın güneyinde - güney yarımkürede güney ılıman termal 
kuşak bulunur. Bu kuşaklarda yıl boyunca güneş ışınları farklı bir açıyla düşer, 
bu nedenle ısınma da farklıdır. Bu nedenle bu bölgelerde ilkbahar, yaz, 
sonbahar ve kış olmak üzere dört mevsimin değişimi yaşanır.

Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde kuzeydeki soğuk termal kuşak, Güney 
Kutbu çevresindeki bölgelerde ise güneydeki soğuk termal kuşak bulunur. 
Burada güneş ışınları küçük bir açıyla düşer ve Güneş'ten en az miktarda ısı 
alınır. Bu nedenle, yıl boyunca sadece bir mevsim vardır - kış.

DÜŞÜN!

Hangi termal bölgelerde yaşamak için en uygun koşullar var?
Sebebini açıkla!
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İklim, bitki ve hayvan yaşamının temsili üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 
Hava sıcaklığı, yağış ve diğer faktörler, Dünya gezegeninin farklı bölgelerinde 
bitki ve hayvanların farklı temsilcilerinin bulunmasını etkiler.

Ekvator çevresindeki bölgelerde, yıl 
boyunca yüksek hava sıcaklıkları ve 
çok yağış vardır. Bu nedenle iklim 
sıcak ve nemlidir. Bu koşullarda 
ekvatoral yağmur ormanları adı 
verilen yoğun ve geçilmez ormanlar 
oluştu. Bunlar dünya gezegenindeki 
en fazla bitki ve hayvana sahipler. 
Bitki dünyasının temsilcileri palmiye 
ağaçları, lianas, bambular,tik ağacı ve 
hayvanlar arasında maymunlar, timsahlar, 
yılanlar, çeşitli kuşlar ve böcekler bulunur. Bu ormanlar Güney Amerika'da, 
Afrika'nın orta kısımlarında ve Asya'nın güney kısımlarında dağılmıştır.

Ekvatoral yağmur ormanı

Ekvatoral yağmur ormanlarının 
kuzeyindeki (kuzey yarımkürede) ve 
güneyindeki (güney yarımkürede) 
bölgelerde yağış daha az görülür ve yıl 
boyunca hava sıcaklığı yüksektir. 
Burada, savan adı verilen uzun otların ve 
daha az ağacın bulunduğu çimenlik 
alanlar vardır. Filler, zürafalar, aslanlar, 
zebralar hayvanlar aleminin bir 
parçasıdır.

1.11   İKLİMİN BİTKİ VE HAYVAN 
            YAŞAMININ COĞRAFİ DAĞILIMI
            ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ekvatoral yağmur ormanları, savanlar, bozkırlar, çöller, yaprak döken 
ormanlar, iğne yapraklı ormanlar, otlaklar, tayga, tundra

ÖĞRENME NOKTALARI:

Savan
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Ilıman ısı kuşaklarında, az yağış alan ve 
hava sıcaklıklarının yüksek olduğu 
bölgelerde kuru bir iklim görülür. 
Burada step adı verilen az otlu çimenlik 
alanlar vardır. Yağışın nadiren meydana 
geldiği bölgelerde çöller bulunur. Bir 
çöl düşünebilir misin?

Çöllerde kaktüslerle temsil edilen kıt bir 
bitki dünyası vardır ve hayvanlar 
aleminden develer, çöl tilkileri, sırtlanlar, 
yılanlar, akrepler ve diğerleri vardır.

                                                                             Kuzey ve güney ılıman bölgelerde
                                                  mevsimler değişir. Hava sıcaklığı ılımlı
                                                  olup, yağışlar yağmur ve kar şeklindedir.
                                                  Temsilcileri meşe, kayın, kestane, 

akçaağaç, huş ağacı ve diğerleri olan bu alanlarda yaprak döken ormanlar en 
yaygın olanıdır. Hayvanlardan ise kurtlar, tilkiler, yaban domuzları, sincaplar ve 
çeşitli kuşlar bulunur. Bu yaşayan dünyanın , vatanımızın bir özelliği de olduğunu 
biliyor musunuz?
Yüksek dağlarda ve kuzey ılıman bölgeden kuzeydeki soğuk termal kuşağa 
geçişte, uzun ve soğuk kışlar ve kısa ve serin yazlar yaşanır. Bu nedenle Kuzey 
Amerika, Avrupa ve Asya'nın kuzey kesimlerinde yaprak döken ve iğne yapraklı 
ormanlar görülür. Bu alanlarda iğne yapraklı çam ormanları ve köknar ağaçlarına 
tayga denir. Bu ormanlarda ayılar, kurtlar ve diğer hayvanlar yaşar.

Soğuk termal bölgelerde, düşük hava sıcaklıkları ve az miktarda yağış 
nedeniyle bitki ömrü azdır.

Bozkır

TundraTayga 

 Çöl
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Yılın büyük bir bölümünde dünyanın yüzeyi donar ve daha yüksek sıcaklıklarda 
buzlar erir ve içinde yosunların, likenlerin, kutup huş ağaçlarının ve kutup 
söğütlerinin yetiştiği bataklıklar oluşur. Bu alanlar tundra olarak bilinir. Bu 
bölgelerde kutup ayıları, kutup tilkileri, kutup tavşanları yaşar. 
Penguenler sadece güney yarımkürede yaşarlar.

1. Ekvatoral yağmur 
ormanları nerede 
büyür ve neden 
zengin ve çeşitli 
bir flora ve 
faunaya sahipler 
mi?

2. Savanlar nedir ve 
bozkır nedir?

3. Tundranın 
özellikleri 
nelerdir ve 
nerede bulunur?

SORULAR • Ekvator yağmur ormanları, ekvator 
çevresinde bulunan yoğun ve geçilmez 
ormanlardır.

• Savanlar, uzun otların ve daha az 
ağacın bulunduğu çimenlik alanlardır.

• Bozkırlar, az otlu çimenlik alanlardır.

• Çöller, nadiren yağış alan bölgelerdir.

• Tayga, kuzey ılıman kuşaktan kuzey 
soğuk ısı kuşağına geçişte yer alan, iğne 
yapraklı çam ve köknar ormanlarının 
bulunduğu bölgelerdir.

• Tundra, soğuk bölgelerde yosun, liken, 
kutup huş ağacı ve kutup söğütlerinin 
yetiştiği bataklık bir alandır.

NE ÖĞRENDİN

Yeryüzü oluşumundan bugüne kadar aynı bitki ve hayvanlar mı yaşıyor? 
Cevabınız hayır ise nedenini ve sebebinin ne olduğunu açıklayınız!

DÜŞÜN!

Sağır dünya haritası oluşturun. Ardından, bazı ilginç 
bitki ve hayvanlar hakkında çevrimiçi araştırma yapın. 
Bunların farklı fotoğraflarını yazıcıdan çıkarıp boş 
haritanın uygun yerine yapıştırın. Vardığınız sonuç 
nedir, Dünya gezegeni çok sayıda bitki ve hayvan 
türüne ev sahipliği yapıyor mu?

AKTİVİTE
Malzemeler:
Sağır harita, internetli 
bilgisayar, yazıcı, 
yapıştırıcı.
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Dünya yüzeyinin çoğu su ile kaplıdır. Su kabuğuna hidrosfer dendiğini hatırlıyor 
musunuz? Dünya'nın toplam yüzeyinin (510 milyon km2) 361 milyon km2'si 
veya %71'i su yüzeylerindedir. 
Dünyanın kara alanını hesaplayın!

1.12    DÜNYA DENİZLERİ VE DENİZ 
             SUYU HAREKETLERİ

Dünya Okyanusları,Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu, 
Arktik Okyanusu, Güney Okyanusu, Deniz, Dalgalar, Deniz Akıntıları, Gelgit

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Pasifik 
Okyanusu

Pasifik 
Okyanusu

Güney Okyanus

Kuzey Buz Denizi

Atlantik 
Okyanusu

Hint 
Okyanusu

Okyanusların coğrafi dağılımı

Okyanusların büyüklüğü

Pasifik Okyanusu (Pasifik) – 167 milyon km2

Atlantik Okyanusu – 83 milyon km2

Hint Okyanusu – 75 milyon km2

Güney Okyanusu (Antarktika) – 20 milyon km2

Arktik Okyanusu (Arktik) – 14 milyon km2

Dünyanın tüm okyanusları ve denizleri birbiriyle bağlantılıdır ve Dünya Denizini 
oluşturur. Okyanus, Dünya Denizi'nin bir parçasıdır ve kıtaları ayıran büyük bir su 
kütlesidir. Gezegenimizde beş okyanus vardır: Pasifik Okyanusu (Pasifik), Atlantik 
Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu (Antarktika) ve Arktik Okyanusu (Arktik).
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Bir harita üzerinde, belirtilen okyanusların hangi kıtalar arasında olduğunu 
belirleyin!

Denizler, Dünya Denizi'nin bir parçasıdır ve okyanuslardan daha küçük su 
alanlarını temsil eder. Bazı denizler kıtalar arasında uzanır. Böylece Akdeniz 
Avrupa, Asya ve Afrika arasında, Kızıldeniz ise Afrika ve Asya kıtaları arasındadır. 
Diğer denizler, Güneydoğu Asya denizleri gibi adalar arasında yer alır. Tek 
başınza haritada birkaç deniz bulmaya çalışın!

Okyanuslarda ve denizlerde su dalgalar, deniz akıntıları, içeri ve dışarı akış şeklinde 
hareket eder. Dalgalar, rüzgarın deniz yüzeyi üzerinde meydana gelmesi 
nedeniyle oluşan hareketlerdir. Dalgaların yüksekliği rüzgarın gücüne bağlıdır. 
Hatırlayın, deniz tabanında deprem olursa oluşan dalgalara ne denir? Güneş ve 
Ay'ın çekici gücünün etkisi altında deniz suyu seviyesinin dönüşümlü olarak 
yükselip alçalmasına gel-git denir. Yüksek gel-git sırasında su seviyesi yükselir ve 
gel-lgit sırasında deniz seviyesi düşer.

Deniz akıntıları, sürekli rüzgarların etkisi 
altında meydana gelen yatay su 
hareketleridir. Sıcak termal kuşakta esas 
olarak ılık deniz akıntıları akar ve soğuk 
termal kuşaklarda soğuk deniz akıntıları 
vardır. Haritada sıcak ve soğuk deniz 
akıntılarına bakın!

Азија
AvrupaKuzey

Amerika

Güney
Amerika

Pasifik Okyanusu

Güney Okyanus

Antarktika

Afrika

Sıcak akıntılar
Soğuk akıntılar

Kuzey Buz 
Denizi

Atlantik
Okyanusu

Hint
Okyanusu Avustralya ile 

Okyanusya

Sıcak ve soğuk deniz akıntıları

Dalgalar
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Altı gruba ayrılın. Her grubun bir kıtanın 
etrafındaki akıntıların bir harita üzerinde 
işaretlenmiş bir listesini yapmasını sağlayın. 
En çok listelenen akımlara sahip olacak grup 
kazanır. İnternet de kullanılabilir.

AKTİVİTE
Malzemeler: 
harita ve internet ile 
bilgisayar.

1. Okyanus ve deniz arasındaki fark nedir?

2. Su, okyanuslarda ve denizlerde ne tür hareketler yapar?

SORULAR

• Dünya denizi, Dünya gezegeninin tüm okyanuslarından ve
denizlerinden oluşur.

• Okyanus, onları ayıran büyük bir su kütlesidir. kıtalar ve deniz,
okyanustan daha küçük bir su kütlesidir.

• Dünya gezegeninde beş okyanus vardır: Pasifik Okyanusu, Atlantik
Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve Arktik Okyanusu.

• Okyanuslarda ve denizlerde su dalgalar, deniz akıntıları, gelgitler
şeklinde hareket eder.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Neden sıcak deniz akıntıları sıcak ısı kuşağında ve soğuk deniz 
akıntıları soğuk ısı kuşaklarında akıyor?
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Okyanuslardan, 
denizlerden ve kara 
sularından gelen su, 
güneş ısısının 
etkisiyle buharlaşarak 
sıvı halden gaz hale 
(su buharı) geçer. 
Atmosferdeki su 
buharı soğur ve 
bulutlarda yağış 
(yağmur, kar, dolu) 
oluşur. Yağışla su
 tekrar Dünya'ya 
döner.

Bu sürece suyun dairesel hareketi dendiğini hatırlıyor musunuz?

Toprağa düşen yağmur sularının 
bir kısmı yer altı katmanlarına sızar. 
Su, yeryüzünde geçirimsiz 
katmanlarla karşılaşıncaya kadar 
geçirimli tabakalardan, kayalardaki 
boşluklardan ve çatlaklardan geçer. 
Bu tür katmanlarla karşılaştığında 
üzerlerinde toplanarak boşlukları 
ve çatlakları doldurur. Bu biriken 
suya yer altı suyu denir. Yağış fazla 
olduğunda yeraltı suyu miktarı 
daha fazla, yağış olmadığında ise 
daha düşüktür.

1.13   YERALTI SULARI VE KAYNAKLAR

yeraltı suyu, kaynak

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Bulutlar

Yeraltı suyunun oluşturulması

Yağışlar

Buharlaşma

Sızıntı

Doğada suyun dairesel hareketi
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Yeraltı sularının yeryüzüne çıktığı yerde 
bir kaynak oluşur. Volkanik bölgelerde 
ara sıra havaya sıcak su fışkırtan 
kaynaklara ne ad verildiğini hatırlıyor 
musunuz? İnsanlar kuyu kazarak da 
yeraltı sularına ulaşabilirler.

Yeraltı suları ve kaynakları büyük önem 
taşımaktadır. İçme suyu olarak ve diğer 
insan ihtiyaçları için kullanılırlar.

Yer altı suyu ve kaynak

1. Yeraltı suyu nasıl
oluşur?

2. Kaynak nedir?

SORULAR

• Yeraltı suyu, Dünya yüzeyinin altındaki
sudur.

• Kaynak, yer altı sularının yeryüzüne 
çıktığı yerdir.

NE ÖĞRENDİN

Yeraltı suları ve kaynakları kirlilikten nasıl korunabilir?

Oturduğunuz yere su sağlayan kaynağın adını öğrenin!

DÜŞÜN!

Yeraltı suyu ve kaynak deneyi 

Bu aktivite tercihen açık bir alanda gerçekleştirilir. 
Kapaksız bir plastik şişe alınız. Açıklığı şişenin 
gövdesinden daha aşağıda olacak şekilde eğimli 
bir yüzeye yerleştirin. Şişenin üst tarafında daha 
büyük açıklıklar yapın. Şişeyi çakıl, kum ve toprakla doldurun. Bulut yapmak 
için suyla doldurduğunuz plastik bir torbaya ihtiyacınız var. Ardından alt 
kısımda delikler açın. Bulut torbasını delikler açılmış şişenin üzerine 
yerleştirin. Hangi doğal fenomen meydana geliyor? Şişeden sızan suya ne 
olur, su nereye gider? Şişenin ağzından su sızıyor mu? Suyun içinden aktığı 
şişenin ağzı neyi temsil ediyor?

AKTİVİTE
Malzemeler:
plastik şişe, çakıl taşları, 
kum, toprak, plastik 
torba, su.
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Nehirler, Dünya'daki yüzey sularıdır. 
Nehir, nehir yatağı adı verilen bir 
çöküntüden akar. Her nehrin bir 
kaynağı, nehir yatağı ve halici 
vardır. Nehrin akışı nehir 
kaynağından başlar. Bir nehir 
akıntısı, nehrin kaynaktan ağza 
kadar olan yoludur. Bir nehrin başka 
bir nehir, göl veya denize aktığı yere 
haliç denir.

влив
Başka bir nehre akan bir nehre kol 
denir. Ana nehir tüm kolları ile, nehir 
ağını oluşturur. Bir nehir havzası, tüm 
suyun ana nehre aktığı kara alanını içerir.

Ovalardan akan nehirler yavaş akar, bu nedenle nehir yatakları kavislidir ve 
menderesler oluşturur. Nehir yatağında suyun aktığı bir bölüm varsa bir şelale 
görünebilir. Bazı nehirler ağza ulaşmaz, ancak suları geçirimli tabakalardan geçer 
(kaybolur).
Bu tür nehirlere düden denir.

Nil Nehri dünyadaki en uzun nehirdir ve Afrika'da bulunur, Amazon Nehri Güney 
Amerika'daki en uzun nehirdir ,Yangtze Nehri  ise Asya'daki en uzun nehirdir. 
Bahsedilen ve diğer bazı nehirleri haritada bulun!

1.14  NEHİRLER VE GÖLLER

yüzey suları, nehir, nehir yatağı, nehir yatağı, haliç, menderesler,şelale, 
nehir ağı, nehir havzası, düden, göl, göl havzası

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

kaynak

ana nehir
nehir kolu

haliç nehir
akıntısı

Kuzey Menderes'indeki Niagara Nehri Şelalesi
Güney Amerika'da Amazon Nehri'nin

kıvrımlı kıvrımları                                               

Nehir havzasının unsurları

haliç
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Göl, Dünya Denizine bağlı olmayan, 
suyla dolu bir kara çukurudur. Gölün 
çöküntüsüne göl havzası denir.

Bölgeye göre dünyanın en büyük gölü 
Hazar Gölü'dür (Asya), dünyanın en 
derini Baykal Gölü'dür (Asya'da), 
dünyanın en yüksek gölü Titicaca'dır 
(Güney Amerika). Haritada bu gölleri 
bulun!

1. Nehrin unsurları 
nelerdir?

2. Göl nedir?

SORULAR • Nehirler ve göller yüzey sularıdır.

• Nehirler, karada bir kaynağı, bir 
nehir yatağı ve bir ağzı olan akan 
sulardır.

• Göl, Dünya Denizi ile bağlantısı olmayan 
suyla dolu bir kara çöküntüsüdür.

NE ÖĞRENDİN

Güney Amerika'da Titicaca Gölü

Asya'da Hazar Gölü

Nehir modeli yapma işlemi
Uzun bir alüminyum folyo parçasından kıvrımlı, 
kıvrımlı bir nehir yatağı yapınız. Folyoyu plastik 
kutuya yerleştin. Nehir yatağının etrafındaki alanı 
kum ve çakıllarla düzenleyiniz. Su şişesine birkaç 
damla mavi gıda boyası koyun ve hazırlanan 
oluğa dökün. Tasarım size gerçek bir nehir gibi mi 
görünüyor? Nedenini açıklayın!

AKTİVİTE
Malzemeler:
daha büyük plastik 
kutu, alüminyum folyo, 
su şişesi, mavi gıda 
boyası, kum, çakıl 
taşları.

DÜŞÜN!

Oturduğunuz yerin yakınında bir nehir veya göl var mı?
Bu yüzey sularından çıkan su temiz mi ve ne için kullanılıyor?
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1. Boş dünya haritasında ekvatoru, başlangıç meridyeni 
işaretleyin ve ardından kıtaları ve okyanusları adlandırın.

2. İfadelerin harflerini bir deftere yazın. Doğru ifade için harfin 
yanına EVET, yanlış ifade için harfin yanına HAYIR not edin!

а)    Kıtalar büyüklüklerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanırsa
       aşağıdaki sıralama elde edilir: Avustralya ile Okyanusya, Avrupa,
       Antarktika, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Asya ____
 

b)   Afrika kıtası ekvator ve Greenwich başlangıç meridyeni ile kesişir. ____ 

c)    Kuzey Amerika kıtası, Dünya'nın güney ve doğu yarımküresinde 
        yer alır. ____

d)   Bir yerin coğrafi konumu ekvatora ve başlangıç meridyenine 
       göre belirlenir.  ____

e)    Antarktika kıtasının kuzeyinde Pasifik, Atlantik ve Hint 
        Okyanusları bulunur. ____ 

ÖĞRENDİKLERİNİZİ TEST EDİNİZ
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4. İfadeleri bir not defterine kopyalayın ve ifadeyi doğru yapmak için 
boşlukları doldurun.

Yerkabuğunun bazı bölümlerinde meydana gelen hızlı ve ani depremlere
__________denir. Bu doğa olayının Dünya içinde meydana geldiği yere 
__________, depremin Dünya yüzeyinde en şiddetli hissedildiği noktaya 
ise __________ denir. Deprem deniz tabanının altında meydana gelirse 
__________ adı verilen yüksek dalgalar oluşabilir. Maddi hasara ve 
insanların acı çekmesine neden olan kuvvetli depremler __________ 
temsil eder .

5. Bir defterde, rölyef türünü (sayı) ve rölyefi oluşturan doğal 
kuvveti (harf) birleştirin!

1) gleçer/buzul
2) dalgalar
3) rüzgar
4) volkanik patlama

a) Deniz rölyefi 
b) Göl rölyefi
c) Buzul rölyefi 
d) Çöl rölyefi 
e) Volkanik rölyef

3. Resimde bir volkanın kesiti görülmektedir. İşaretlenen 
öğeleri adlandırın.
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6. Rölyef türünü belirleyin!

7. Bulmacayı çözün!

Bulmaca dikey olarak çözülür. Karartılmış alanları doğru doldurduğunuzda, 
rüzgarın yönünü ölçen bir alete ait bir ipucu elde edersiniz!

1. Bulutlarda oluşan su damlacıkları.
2. Bir iklim faktörü.
3. Kuzey ılıman bölgeden kuzey soğuk termal kuşağa geçişte iğne yapraklı 

ormanlara sahip alanlar.
4. Bulutlarda oluşan bir yağış türü.
5. Atmosferin en alt 

tabakası.
6. Dünya gezegeninde 

güneş ışınlarının en 
büyük açıyla düştüğü 
hayali bir çizgi.

7. Hava basıncını 
ölçmek için kullanılan 
bir alet.

8. Stratosferde Dünya'yı 
güneşin zararlı 
ışınlarından koruyan 
bir gaz.

1 2 3 4 5 6 7 8
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9. Aşağıdaki terimlerden hangisi uygun ifadeye karşılık gelir?

OBRUK, GÖL, HALİÇ, ARTİK OKYANUSU

Dünya Denizine bağlı olmayan, suyla dolu karada bir çöküntü.
Bir nehrin başka bir nehre, göle veya denize aktığı yer.
Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarının kuzeyinde okyanus.
Suyu geçirgen katmanlardan geçen bir nehir.

10. Aşağıdaki terimlerden 
hangisi resimde işaretli 
öğelere karşılık gelir?

KAYNAK

NEHİR AKINTISI

HALİÇ

ANA NEHİR

NEHİR KOLU

8. Bir defterde, her bir fotoğrafın numarasını karşılık gelen alanın 
harfiyle eşleştirin!

а)  TUNDRA

b)  SÜREKLİ ORMANLAR

c)   EKVATOR YAĞMUR

ORMANLARI 

d) BOZKIR

e) SAVANA

1 4

2 5

3 6
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KONU 2:   ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN 
                     YAŞAM DÖNGÜSÜ

ÖĞRENME SONUÇLARI:

Öğrenci şunları yapabilecektir:

1. Bir çiçeğin kısımlarını adlandırıp tanımlayabilecek ve bir çiçeğin 
kısımlarının işlevini açıklayabilecek.

2. Tozlaşma, döllenme, tohum üretimi, dağılma ve çimlenmenin bitkilerde 
yaşam döngüsü süreçleri olduğunu açıklayabilecek.

3. Döllenme sürecini yorumlayabilecek  ve tozlaşma ile döllenmeyi ayırt 
edebilecek.

4. Bir tohumun kısımlarını adlandırabilecek , farklı tohum türlerini 
tanıyacak ve karşılaştırabilecek.

5. Yıllık ve çok yıllık bitkiler gibi odunsu ve otsu bitkilerin yaşam 
döngülerini ayırt edip ,yeni bitkilerin atalarına benzediğini 
açıklayabilecek.
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2.1  BİTKİLERİN NEDEN 
         ÇİÇEKLERİ VARDIR?

çiçek, koku, solma, çoğalma

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Çoğunlukla ilkbaharda birçok bitki çiçek açar. Farklı bitkilerin birçok farklı 
çiçek türü vardır.

Çiçekler nasıl bir rolu var?
Çiçeklerin büyüklüğü, şekli, rengi veya kokusu ne olursa olsun hepsi aynı önemli 
role sahiptir. Çiçekler bitkilerin üreme organlarıdır, yani eşeyli üreme 
organlarıdır.

Bazı çiçekler büyük, bazıları küçük, bazıları çok renkli, bazıları açık renkli 
değil, bazı çiçeklerin kokusu var, bazılarının kokusu yok.

Büyük çiçek

Açık renkli olmayan 
çiçekler

Küçük çiçek

Kokulu çiçek

Çok renkli çiçekler

Kokmayan çiçek
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Bitki çiçek ürettiğinde, genellikle sadece birkaç gün sürer. Sonra bazı 
kısımları solar ve bitkiden düşer. Ancak çiçeğin bir kısmı bitki üzerinde 
kalır. O kısım meyveye dönüşür. Tohumlar meyvede oluşur. Tohumlar 
yeni bitkilere dönüşüyor. Yeni bitkiler büyür ve yeni meyveler ve 
tohumlar oluşturacak çiçekler üretir. Çiçekler bu sayede bitkinin 
üremesine ve yeni bitkiler oluşturmasına yardımcı olur.

İLGİNÇ!

Görünüşleri nedeniyle benzersiz ve çok ilginç çiçekler var. Bazıları 
ağza, bazıları insana, bazıları da kuşa benzer.

DÜŞÜN!

Hangi bitkilerin çiçeği yoktur?

Bazı bitkilerin çiçekleri yoksa nasıl ürerler? 
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2   Şeftali ağacında genellikle çiçek ve meyveleri neden aynı 
     anda bulamıyoruz? 

• Çoğu bitkinin çiçeği vardır, ancak hepsinin değil.

• Çiçekler iri veya küçük, renkli veya renksiz, kokulu veya kokusuz olabilir.

• Çiçekler meyve verir.

• Çiçekler, bitkilerin çoğalma (üreme) organlarını temsil eder.

NE ÖĞRENDİN

Çiçek topla
Daha farklı çiçekler toplayın.
Çiçekleri boyutlarına, renklerine ve 
kokularına göre gruplandırın.

Kaç grup yapabilirsiniz? 
Çiçekleri çizin.

Çiçekleri adlandırmaya çalışın.

AKTİVİTE
Malzemeler: 
farklı çiçekler

Bugün apartmanları, evleri, bahçeleri, parkları, dükkanları, iş yerlerini ve insan 
nerede yaşıyorsa ve çiçeklerin sunduğu güzel manzaranın tadını çıkarmak 
istiyorsa her yeri çiçeklerle dekore ediyoruz. Bazı bitki türleri, daha uzun 
ömürlü güzel çiçeklere sahip olmak için bakım sırasında özel bakım 
gerektirir, çünkü uygun olmayan koşullar nedeniyle çiçeklerin kuruması ve 
ölmesi tehlikesi vardır.

SORULAR

1 Çiçeklerin bitkilerdeki rolü nedir?
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Her tam gelişmiş çiçeğin, tepesinde yoğun bir şekilde düzenlenmiş kısımların 
bulunduğu bir çiçek yuvası  bulunan bir çiçek sapı vardır. Bölümlerin 
koruyucu veya üreme rolü olabilir. Koruyucu rolü olan kısımlar çanak 
yapraklar ve taç yapraklardan oluşan bir çiçek örtüsü oluşturur. Bunlar iç 
içe halkalar halinde bulunurlar ve üreme organları için koruyucu bir role 
sahiptirler. Bu kısımlarda polenler ve dudak(stigma) bulunur.

Çiçeklerin bu ana bölümleri vardır ve her birinin özel bir rolü bulunur. 
1  Taç yaprağı – genellikle böcekleri çiçeğe çekmek için parlak renklidir.
2  dudak (stigma)  – çiçeğin tozlaşma sırasında poleni kabul eden dişi kısmı

3  polen – çiçeğin erkek kısmı

• anter – anterin polen üreten ucu
• anter ipliği – anter keselerini taşır

4  tepecik (pistil)  – tohum embriyolarını ve ovülleri içeren çiçeğin dişi kısmı 

5  dişicik borusu  – çiçeğin bir pistil, ercik ve dudaktan oluşan dişi kısmı (üstte)

6  çiçek sapı (gövde)  –  
çiçeği bitkiye bağlar

7 çanak yapraklar  –
çiçek tomurcuğunu 
koruyan küçük yeşil 
yapraklar

2.2.   ÇİÇEĞİN BÖLÜMLERİ VE 
           ONLARIN GÖREVLERİ

çiçek sapı, çanak yapraklar, taç yapraklar, polen, dudak(stigma) erkek organ- 
başçık, ipçik, dişi organ -yumurtalık, dişçik borusu, tepecik, çiçek tablası 

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Tüm bölümleri ile çiçeğin resmi

1

2
3

6

7

5

4
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Bazı bitkilerde, leylak, havuç, yabani kestane vb. bitkilerde olduğu gibi, birçok 
küçük çiçek çiçek salkımlarında bir araya toplanmıştır.. 

Bazı bitkilerde çiçekler 
farklı yapıdadır. Örneğin 
lale, sümbül, 
orkide`deki gibi.

İLGİNÇ!

Lale çiçeği Sümbül

Orkide

Çiçeklenme

İLGİNÇ!

Bazı bitkilerin erkek çiçekleri ve dişi çiçekleri vardır! 
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Çiçeğin bölümlerini araştırın
Bir çiçek seçin ve onu büyüteçle gözlemleyin.
Hangi renkteler? Renkli kısımları sayın. Onlar nasıl adlandırılıyor?
Bu parçalar ayrı mı yoksa bağlantılı mı? Çiçeğin tabanında yaprak gibi 
görünen küçük yeşil kısımları bulun. Bu tür kaç tane bölüm tespit 
edebilirsiniz? Çiçeğe bakınız. Orada erkek ve dişi parçaları bulabilirsiniz. 
Çiçekteki küçük, ince iplicikleri sayınız. Kaç ipliciğin  sarı veya kahverengidir 
uçları vardır? Uçlara dikkatlice dokunun. Parmaklarınızda ne fark 
ediyorsunuz? Farklı görünen çiçeğin ortasındaki sapa bakın. Dokunuşa 
nasıldır?

1 AKTİVİTE
Malzemeler:
çiçek ve el büyüteci.

Bir çiçek gözlemleyin ve çizin
Bir çiçek çizin ve bölümlerini işaretleyin. 
Taç yaprakları, çanak yaprakları ve polenleri sayın 
ve kaydedin. Bu parçaların tekrar eden sayısına 
dikkat edebiliyor musunuz? Taç ve çanak yaprakları cımbızla dikkatlice çıkarın. 
Bir el büyüteci kullanarak polenleri ve dişi organı inceleyin. Anteri çizin ve 
işaretleyin. Çanak yaprağı çizin ve işaretleyin.

2 AKTİVİTE
Malzemeler:
çiçek, el 
büyüteci, cımbız.

Neden bazı bitkiler aynı renk ve 
kokuya sahipken, bazı bitkiler farklı 
renk ve kokuya sahiptir?

DÜŞÜN!

1. Çiçeğin a) polen 
oluşturan, b) çiçek 
tomurcuğunu koruyan, 
c) tohum embriyolarını 
içeren kısmını 
adlandırın.

2. Sizce çiçeğin hangi kısmı 
kokuyu oluşturur?

3. Yaprakların rengi 
farklıdır.Hangi rengin en 
yaygın olduğunu bulmak 
için araştırmanızı planlayın.

4. Çiçeklenmeler nedir?

SORULAR

• Çiçeklerin dört ana bölümü vardır: 
çiçek tomurcuğunu koruyan yeşil 
çanak yapraklar, böcekleri çeken 
renkli taç yaprakları, polen üreten 
erkek kısımlar (anterler) ve tohum 
embriyolarını içeren dişi kısımlar 
(pistil).

NE ÖĞRENDİN
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Tozlaşma, polenin anterden bitki çiçeğinin dişi organına aktarıldığı süreçtir. 
Aynı zamanda, polen anterden pistilin dudağına sadece aynı türden bir 
bitkinin çiçeğine aktarılır.

Çiçeklerde arı, kelebek ve diğer böcekleri fark ettiniz mi? Onlar polenleri 
anterden çiçeğin dudağına taşırlar.

Polenin anterlerden stigmaya aktarılmasının birkaç yolu vardır, bunlardan ikisi en 
yaygın olanıdır - böceklerin yardımıyla ve rüzgarın yardımıyla.

Böcekler yardımıyla tozlaşma

Böcekle tozlanan bitkiler genellikle parlak renkli ve hoş kokulu taç yapraklara 
sahiptir. Bazı çiçekler ayrıca tatlı bir sıvı olan nektar üretir. Böcekler nektarı 
beslemek için çiçekleri ziyaret eder. Böcekler kendilerini polenlerle kaplarlar ve 
bunu daha sonra aynı bitki türünün aynı veya başka bir çiçeğinin dudağına taşırlar. 
En yaygın böcek tozlaşması, bitkilerin arılar yardımıyla tozlaşmasıdır.

2.3 BİTKİLERİN TOZLAŞMASI

tozlaşma, nektar

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Bu arı çiçeğe uçar ve onu 
tozlaştırır

Bitkiler ile yaban arısı ve eşek arısı

Arı, öncelikle bolluğu nedeniyle önemli bir tozlaştırıcı böcektir. Yani, bir 
toplulukta 80.000'e kadar arı yaşıyor ve çalışıyor.

Bombus arılarının kapalı seralarda çok verimli tozlayıcı oldukları 
kanıtlanmıştır.

İLGİNÇ!
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Rüzgar destekli 
tozlaşma
Rüzgarla tozlanan çiçekler parlak 
renkli değildir ve yaprakları veya 
kokusu yoktur. Bu çiçekler çok 
fazla polen üretir. Rüzgar, 
anterlerden gelen polenleri diğer 
çiçeklerin dudaklarına(stigma) 
taşır.

Rüzgar, bu huş ağacı çiçeğinin polenlerini
bu tür diğer çiçeklere taşır.

Tozlaşma nasıl bir türdür?  
Okul çevresinde, yakındaki parkta veya 
fotoğraflardaki farklı çiçeklere bakın. 
Çiçekleri çizin ve kısımlarını işaretleyin. Her çiçeğin nasıl ve neden 
tozlaştığına karar verin.

AKTİVİTE Malzemeler:
el büyüteçleri, kağıt,
kurşun kalemler/boyama 
kalemleri.

1. Böcekle tozlanan çiçeklerin neden parlak renkli, hoş 
kokulu yaprakları ve nektarı vardır?

2.   a) Rüzgârla tozlaşan çiçeklerin rengi neden azdır, yaprakları veya 
       kokusu yoktur? b) Rüzgarla tozlanan çiçekler neden büyük miktarda 
       kuru polen üretir? 

SORULAR

• Tozlaşma ile polen anterden aynı bitki türüne ait bir çiçeğin 
dudağına aktarılır.

• Böcekle tozlanan çiçekler parlak renkli, hoş kokulu taç 
yapraklara ve nektara sahiptir.

• Rüzgârla tozlanan çiçeklerin rengi azdır, yaprakları veya kokusu yoktur 
ve çok fazla polen içerir.

NE ÖĞRENDİN
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Bazı çiçek türleri, belirli böcekleri çeker. Örneğin kelebekler, çok fazla nektarı 
olan büyük çiçekleri ziyaret eder. Arılar, böcekler, eşek arıları, karıncalar ve 
güveler de çiçekleri tozlaştırır. 
Tozlaşma nasıl yapılırsa yapılsın, kendi kendine tozlaşma veya çapraz tozlaşma 
olabilir. Bir çiçeğin poleni aynı çiçeğin dudağına düşerse bu kendi kendine 
tozlaşmadır. Öte yandan, bir çiçeğin poleni başka bir çiçeğin (ancak aynı 
türden) dudağına ulaşırsa, tozlaşma çapraz tozlaşma olur.

2.4 TOZLAŞMA ÜZERİNE ARAŞTIRMA

kendi kendine tozlaşma, çapraz tozlaşma, sinek kuşları/kolibri

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Bu çiçeğin kelebeği çekmek için 
çok fazla nektarı var.

Bu çiçek böcekleri 
çeker

Bu çiçek arıları 
çeker

Kırmızı çiçeklerin çoğu böcekler tarafından değil, sinek kuşları gibi kuşlar 
tarafından tozlaşır.
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Tozlaşatırıcı böceklerin gözlemlenmesi 
Çiçekli dört farklı bitki bulun. 
Parlak renkli çiçeklere bakın, aynı zamanda 
otsu bitkilerin çiçekleri gibi parlak renkli olmayan 
çiçeklere de bakın. Çiçekleri gözlemleyin. Onlar hangi boyut ve renkteler? 
Çok polenleri var mı? Nektarları var mı? Her çiçeğin nasıl tozlaştığını 
tahmin edin. Hangi tür böceklerin çiçekleri ziyaret ettiğini gözlemleyin. 
Yarım saat içinde farklı böceklerin çiçekleri kaç kez ziyaret ettiğini sayın.
Gözlemlerinizi bir tabloya kaydedin.

AKTİVİTE
Malzemeler:
çiçekleri ve saati olan 
bitkiler.

1. Böcekler en çok hangi çiçeğe gelirdi? Bunun neden olduğunu açıklayın.

2. Çiçekleri en çok hangi böcekler ziyaret etti?

3. Tozlaşma hakkındaki varsayımlarınız doğru muydu?

4.   a) Böceklerin ziyaret ettiği çiçeklerde hangi bağımlılığı 
      gözlemleyebilirsiniz? b) Bu bağımlılık için bir açıklama önerin. 

SORULAR

• Belirli böcekler, belirli çiçek türlerinin tozlaşmasını sağlar.

• Arılar, kelebekler, böcekler ve yaban arıları çiçekleri tozlaştıran
böceklerden bazılarıdır.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Güveler geceleri çiçekleri tozlaştırır. Sizce onlar ne tür çiçekleri 
tozlaştırır?
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Tohumlardan, tohumun geldiği bitkilerle aynı olan yeni bitkiler gelişir.

Bitkilerde döllenme süreci:
1. Polen havaneli ağzına düşer.
2. Polen tüpleri, pistilin pistilinden 

içinden büyümeye başlar.
3. Tüp havaneli tabanına doğru 

hareket eder.
4. Dişi eşey yumurta hücreli tohum 

embriyosu.
5. Erkek cinsiyet hücreleri tohum 

embriyosuna gelir.
6. Döllenme.

Tozlaşmadan sonra, polen pistilin dudağına düştüğünde, pistilin pistilinden polen 
tüpleri ondan büyümeye başlar. Tüp, dişi cinsiyet yumurtasını içeren tohum 
embriyosunu barındıran tokmağın tabanına doğru hareket eder. Polen tüpünden 
polen tüpü aracılığıyla tohum embriyosuna erkek cinsiyet hücreleri gelir. Erkek 
gamet ile sperm embriyosunun birleşmesi döllenmedir. Bu şekilde, yeni bir 
bitkinin büyüyeceği döllenmiş tohum embriyosu oluşturulabilir.

Döllenmeden sonra çiçeğin taç yaprakları ve organlarındakiler ölür. Döllenme, 
yalnızca polen ve tohum embriyolarının aynı çiçek türünden olması 
durumunda gerçekleşir. Meyve gövdesi büyür ve tohumları içeren bir 
meyveye dönüşür.

2.5 BİTKİLERDE DÖLLENME NEDİR?

döllenme, erkek gametler, dişi gametler

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Çiçek ve havaneli neye benziyor ve o 
çiçeğin tohumu neye benziyor? 
Okulun etrafında, yakındaki parkta veya  
fotoğraflardaki farklı çiçeklere bakın. Çiçekleri çizin ve kısımlarını 
işaretleyin. Aynı bitkilerin meyvelerini ve tohumlarını toplayın veya 
fotoğraflarını bulun. Elde ettiğiniz sonuçları  kaydedin.

AKTİVİTE Malzemeler:
el büyüteçleri, kağıt, 
kurşun kalem/boyama 
kalemi.

Bitkilerde döllenme

1

2
6

5
4

3
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Resimdeki çilek meyvesine bakın.

O elmadan farklıdır.

Farkın ne olduğunu düşün?

1. Tozlaşmanın döllenmeden farkı nedir?

2. Döllenme nedir ve çiçeğin hangi kısmında gerçekleşir?

3. Çiçekten taç ve kaliks yaprakları dökülüyor mu?

4. Yeni bitki meyvenin hangi kısmından gelişir?

SORULAR

• Döllenme, polen ve tohum embriyolarının yumurtalıkta bir araya 
gelmesiyle gerçekleşir.

• Döllenen tohum embriyoları tohum, karpel ise meyve 
olur.

• Tohumlardan, o tohumların elde edildiği bitkilere benzeyen 
yeni bitkiler gelişir.

NE ÖĞRENDİN
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2.6 TOHUMLAR VE MEYVELER

tohum, meyve, embriyo,filiz, tohum kabuğu

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Hiç elma ya da portakal yerken tohum (çekirdek) yuttunuz mu? Meyvelerde 
bulunan tohumların  ne olduklarını hiç merak ettiniz mi?

Bitkilerde tohum nasıl oluşur?
Farklı bitkilerden yediğiniz meyveler boyut, renk ve şekil bakımından 
farklılık gösterir. Bazılarının bir tadı ve kokusu vardır, bazılarının başka bir 
tadı vardır.

Ancak meyveler büyük farklılıklar 
gösterse de yaratılışları aynıdır. Bitkide 
tozlaşma ve ardından döllenme 
gerçekleştikten sonra oluşan döllenmiş 
yumurta büyümeye ve bölünmeye 
başlar. Filiz (embriyo) bu parçalardan 
oluşur. Filiz çevresinde besinlerle dolu 
yaprak şeklindeki parçalar oluşur. 
Besinlerle birlikte filiz ve yapraklar 
etrafında tohumun koruyucu bir örtüsü 
oluşturulur. 
Bu örtü tohumu kuru tutar. Bu şekilde korunan filiz, olumsuz koşullardan 
kurtulur, ancak canlı kalır. Bütün bunlar çiçeğin pistilinde/dişi organında olur.

Bitkilerde meyve nasıl oluşur?

Tohum yaratılıp şekillendikten sonra karpel meyveye dönüşür.
Meyve, tohumun bir başka koruyucusudur.

Çeşitli meyveler: elma, armut, kivi ve şeftali

Filiz
(embriyo)

Besin
yaprağı

Koruyucu
örtü

Tohum ve etrafındaki örtüler nasıl oluşur?
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Meyvenin iki rolü vardır, içindeki tohumları korumak ve tohumların 
dağılmasına yardımcı olmak.

Meyve araştırma
Meyveleri ikiye bölün ve içini inceleyin. Ne 
görüyorsan onu çiz.
Cevap vermeye çalışın:
Meyvede kaç tane tohum vardır?
Nasıl dizilmişlerdir?
Her bir tohumun etrafında ne var?
Erik çekirdeğinin özelliği nedir?

1 AKTİVİTE
Malzemeler:
bıçak, elma, limon ve
erik.

Bu elma, tohumları göstermek için ikiye 
bölünmüştür.

Bezelye tohumları kabukta 
bulunur

Haşhaş kaliksi 
tohumlarla dolu

Avokado`nun büyük 
bir çekirdeği vardır
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Tohumlar canlı mıdırlar?
Tohumlar ölü görünebilir ama değiller. 
Tohumlar yeni bitkilere dönüşüyor. 
Tohumda, ihtiyacı olan her şey 
sağlandığı anda büyümeye başlayan 
yeni bir bitkinin başlangıcıdır. Tohumun 
içindeki küçük bitkiye embriyo denir. 
Tohumda depolanan besinler, embriyo 
için yedek besin görevi görür.

Bir tohum çizin ve işaretleyin
Çekirdeği büyüteçle dikkatlice inceleyin.  
Tohum kabuğunu ve tohumun meyveye bağlandığı 
yeri bulun. Tohumun dış tarafını çizin. Çiziminizi 
işaretleyin. Çekirdeğin dış kaplamasını tırnağınızla çıkarın. 
Tohumun iki yarısını ayırın.Tohumdaki embriyoyu bulun. Tohumda depolanan 
yiyeceği bulun. Tohumun iç kısımlarını çizin ve işaretleyin.

AKTİVİTE
Malzemeler:
büyük taze tohum,
el büyüteci.

Dünyanın en büyük tohumu nedir?

DÜŞÜN!

1. Bir tohum neden 
depolanmış yiyeceğe 
ihtiyaç duyar?

2. Bir tohum neden bir tohum 
kabuğuna ihtiyaç duyar?

3. Bir tohumun büyümeye 
başlaması için neye ihtiyacı 
olduğunu düşünüyorsunuz?

4. Meyve neyden oluşur?

SORULAR

• Tohumlar meyvelerde 
bulunur.

• Tohumun içindeki embriyo 
büyüyerek yeni bir bitki olur.

• Tohumlar bir tohum 
kabuğu ile kaplanmıştır.

• Tohumlar depolanmış 
gıda içerir.

NE ÖĞRENDİN

Filiz
(embriyo)

Yaprak
Sap

Kök

Yaprak şeklindeki 
besinler

Koruyucu
örtü

Fasulye tohumu
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2.7   TOHUMLAR NASIL YAYILIR

tohum yaylma, sürgün

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Yürüyüşten sonra çoraplarınıza yapışan tohumları hiç fark ettiniz mi?

Bitkilerin tohumlarını kendilerinden uzağa yayma ihtiyaçları vardır. Biz buna 
tohum dağıtma diyoruz.

Tohumlar neden saçılmalı?
Sence tohumların neden dağılması gerekiyor?

Tüm tohumlar ana bitkilerinin yakınında büyüseydi ne olurdu?

Bu sürgünlere ne olacak?

Yeni sürgünlerin büyümesi için alana ihtiyacı var. Ayrıcao nların ışığa, yiyeceğe 
ve suya ihtiyaçları vardır. Hepsi aynı küçük alandan suyu, yiyeceği ve ışığı 
paylaşırsa sürgünler sağlıklı bitkilere dönüşemez.

Bitkiler tohumlarını farklı şekillerde dağıtırlar.

Bitkilerin tohumlarını nasıl saçtıklarının göstergesi

Tohum dağılımı

Sıçrama 

Rüzgâr
Hayvanlar

Su

karahindiba

meşe

ahududu
domates

rn-
devedikeni

Hindistan cevizi

kamış
çenek

kabuklu
meyveler
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Her bir tohumun nasıl dağıldığını düşünün.

Bazı tohumlar hayvanlar tarafından dağıtılır.
Hayvanlar tohumların dağılmasına yardımcı olur. Kuşlar, maymunlar ve hatta 
filler renkli, sulu meyveler yerler. Tohumlar hayvanın vücudundan geçer ve 
dışkısı yoluyla yayılır. Tohum hayvanın meyveyi yediği yerden uzağa taşınabilir.

Kuşlar, tohumları dışkılarıyla etrafa saçarlar.

Karıncalar tohumlarını yer altına gömerler.

Tohumlar düşmeden veya bir hayvan tarafından alınmadan önce çok uzağa 
savrulabilir.

Bazı tohumların dikenleri ve kancaları vardır. Kendilerini hayvanların 
kürklerine veya insanların kıyafetlerine yapıştırırlar. Fareler, karıncalar ve 
sincaplar, tohumları ana bitkiden uzaklaştırır ve daha sonra yemek için 
gömerler. Hayvanın  tohumları yemediği durumlarda, onlar toprakta çimlenir.
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1. Meyve nasıl yaratılır?

2. Meyvenin rolü nedir?

3. Hangi tohumlar daha iyi büyür: bitkide kalan domatestekiler mi 
yoksa kuşların yediği domatestekiler mi? Nedenini söyle.

4. Şeftali tohumlarının hayvanlar tarafından dağıtılabileceğini 
düşünüyor musunuz? Sebebini açıkla.

5. Bir hayvanın kürkü kullanılarak dağılabileceğini düşündüğünüz bir 
tohum çizin.

SORULAR

• Meyve, içindeki tohumları korur ve dağılmasına yardımcı olur.

• Yeni bitkilerin büyümesi için kendilerine yeterli alan, su ve ışık 
sağlamak üzere tohumların dağıtılması gerekir.

• Tohumlar farklı şekillerde dağılabilir (rüzgar, su, hayvanlar veya 
çatlama yoluyla).

• Hayvanlar, tohumları kürklerinde taşıyarak ve gömerek dışkılarıyla 
etrafa saçarlar.

NE ÖĞRENDİN

Tohum yayılımı üzerine araştırma 
Bitkilerin hayvanlar tarafından nasıl dağıldığını 
öğrenmek için daha fazlasını keşfedin.

Bilgileri  kitaplarda veya internette bulabilirsiniz. Bulgularınızı sunmak için 
çizimler veya resimler içeren bir poster yapınız.

AKTİVİTE
Malzemeler:
internet erişimi ve/veya 
uygun bitki kitapları.

DÜŞÜN!

Düşününüz! Avokado tohumları nasıl dağılır?
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Tohumlar rüzgarla dağılabilir mi?
Hiç karahindiba tohumu yaydınız mı?
Rüzgarla dağılan tohumlar hafif ve kurudur.

2.8  DİĞER TOHUM DAĞITMA YÖNTEMLERİ

süngerimsi, çatlama

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Tohumlar su yardımıyla 
dağıtılabilir mi?
Bazı tohumlar su ile dağılır. Bu 
tohumlar yüzebilme özelliğine 
sahiptir. Yüzmelerine yardımcı 
olan süngerimsi bir örtüleri 
vardır. Hindistan cevizi su 
yardımıyla yayılır.

Karahindiba tohumları, havada uçmalarına 
yardımcı olan paraşüt benzeri tüylere sahiptir.

Diğer tohumların rüzgar tarafından kolayca 
taşınmalarına yardımcı olan ince kösele 

"kanatları" vardır.

Haşhaş meyvesi çekirdeksiz kaliks üretir. 
Rüzgar estiğinde tohumlar dökülür ve 

uçup gider

Avize şeklindeki meyveler kurutulur ve bitkiden 
koparılır. Rüzgar onları uçururken, tohumlar 

meyvelerden düşer.

Mangrov ağaçları ılık ve 
nemli bölgelerde tuzlu suda 
yetişir. 
"Deniz kalemleri" adı verilen 
tohumları, 
karaya varıncaya kadar
 denizde dimdik yüzer.
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Bazı meyveler çatlarlar
Bazı meyveler tohumlarını kendileri 
dağıtır. Onlar açtıklarında tohumlarını 
dışarı atarlar.

En az beş farklı tohum türü 
toplayın.
Her bir tohumu el büyüteçi ile dikkatlice 
gözlemleyin. Her bir tohumun hangi bitkiden 
geldiğini belirlemeye çalışın. Tüm  tohumları çizin. Çizdiklerinizi işaretleyin. 
Sizce tohumlar nasıl dağılır ve neden?

AKTİVİTE
Malzemeler:
farklı tohum türleri, 
el büyüteci.

1. Süngerimsi tohum kabuğu bir nilüferin tohumlarını dağıtmasına 
nasıl yardımcı olur?

2. Baklagiller neden genellikle hava sıcak ve kuru hale gelmeden hasat 
edilir?

3. Söğüt tohumları sizce nasıl dağılır? Cevabını açıkla.

SORULAR

• Rüzgarla dağılan tohumlar hafif ve kuru olduğundan daha kolay 
dağılmalarına yardımcı olur.

• Suda dağılan tohumlar kıyıya vurana kadar yüzer. Bazı baklalar, 
tohumlarını dağıtmak için ikiye ayrılır.

NE ÖĞRENDİN

Baklagiller sıcak havalarda tohumları 
olgunlaştığında kurur ve çatlar.

DÜŞÜN!

Hangi tür tohum dağılımı, tohumları ana bitkiden en uzağa saçar?



67

Çimlenme
Tohum uygun şartlara sahipse ve embriyo canlıysa o zaman büyüyecektir. 
Tohum büyümeye başlayınca çimlenir deriz.Bu sürece çimlenme denir. 
Tohumdan depolanan gıda, embriyonun büyümesi için bir enerji kaynağı olarak 
kullanılır. Tohumlar çimlendikten sonra büzülür ve küçülür.

Resim, bir fasulye tohumunun çimlenme aşamalarını göstermektedir.

1. Tohum uykuda.

2. Tohum suyu çeker ve 
şişer.

3. Tohum kabuğu kırılır.

4. İlk kök büyümeye başlar.

5. Kök toprakta gelişmeye 
devam eder.

6. İlk filiz büyümeye başlar.

7. Filiz yerin üzerinde büyür.

8. Sonra ilk yapraklar ve yan kökler büyür.

Tohumlar, koşullar uygun hale gelene kadar birkaç yıl çimlenmeden 
yaşayabilir. Çimlendiği bilinen en eski tohum, Çin'de bir gölün dibinde 
bulunan 1300 yıllık bir nilüfer tohumuydu.

Çimlenmenin gerçekleşmesi için ne gereklidir?
Annenizle birlikte ektiğiniz tohumlar bahçenizde, balkonunuzda 
filizlenmeyince muhtemelen üzülüyorsunuz!

Nedeni kesinlikle tohumların çimlenmesi için elverişsiz koşullardadır. 
Tohumdan yeni bir bitkinin gelişmesi için temel koşullar su, oksijen ve ısıdır.

2.9  TOHUMLAR NASIL BÜYÜR?

çimlenme, büzülme, emme

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

1 2 3
4

5 6 7 8
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Tohum kabuğu patladıktan sonra su tohum 
tarafından emilir. Ayrıca su, filizin çimlenmeye 
başlaması için gerekli besinleri sağlar.

Oksijen ,filzin soluyabilmesi ve büyümesi için 
enerji sağlar.

Tohumların ısıya ihtiyacı vardır ve bu nedenle 
ortam sıcaklığının daha yüksek olduğu ilkbahar 
ve yaz aylarında gelişirler.

Lotus

Tohumu gözlemleyin
Fasulye tohumunu suya batırın ve gece boyunca 
bekletin. Tohumun gece boyunca nasıl 
değişeceğini tahmin edin. Ertesi gün tohumu gözlemleyin ve fark 
ettiğiniz değişiklikleri not edin. Tohum bir gecede nasıl değişti?

Tahminleriniz doğru muydu? Değişikliklerin neden meydana geldiğini 
açıklayın. Suyun tohumun içine nereden girdiğini düşünüyorsunuz? 
Cevabınızı açıklayın.

AKTİVİTE
Malzemeler:
fasulye tohumu, bir kase su.

1. Tohumların neden suyu 
emmesi gerekiyor?

2. Genç bir fasulye 
bitkisinin hangi kısmı 
önce büyür? Bilin 
bakalım bu kısım 
neden aşağıya doğru 
büyüyor?

3. İlk filiz hangi yönde 
büyür ve neden?

SORULAR

• Tohum, koşullar uygunsa ve 
embriyo yaşıyorsa çimlenmeye 
başlar.

• Depolanan besinler, tohuma çimlenme 
için gerekli enerjiyi sağlar.

• Tohumlar çimlenmeye başlamak 
için suyu emer.

• Önce ana kök aşağı doğru büyür, 
sonra yukarı doğru büyüyen genç 
sürgün.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Yeni bitkiler sadece tohumlardan mı oluşur?
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Tohumun çimlenmesinden yetişkin bir bitkiye dönüşmesine ve kendi 
tohumlarının oluşmasına kadar bitkinin tüm değişimleri bitkinin canlı 
olduğunu gösterir.

Bu değişikliklere bitkinin yaşam döngüsü denir.

Bitkinin yaşam döngüsü aşağıdaki aşamalarda gerçekleşir:

1. Tohumun çimlenmesi - tohum çimlenir

2. Büyüme – bitki büyür

3. Tozlaşma ve döllenme – bitki çiçek açar

4. Bir tohum yaratmak – çiçek meyve yaratır

5. Tohum dağılımı – meyve tohumları serbest bırakır

6. Ölüm – bitki ölür (yıllıklarda) veya bir sonraki sezona kadar dinlenir (uzun 
ömürlülerde)

2.10  BİTKİLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

yaşam döngüsü, yıllık, çok yıllık

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

ÇOK YILLIK BİTKİLERDE YILLIK BİTKİLERDE

Tohum
ekiliyor

Çimlenme

Filizlenme

Fide

Ağaç

Çekirdekli
meyve

Çiçek

Meyveleri
olan ağaç
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Genç bir bitkiyi yaşlı bir bitkiden ayırabilir misiniz?

Çevredeki bahçedeki ıhlamurun ya da Noel ağacının ömrü lale ya da 
domatesinkinden farklı mıdır?

1. Bir önceki sayfadaki diyagram bir biber bitkisinin yaşam döngüsü 
aşamalarını göstermektedir. Her süreci bir yaşam döngüsü 
aşamasıyla ilişkilendirin. Cevaplarınızı bir tabloya yazın.

2. Fasulye bitkisinin yaşam döngüsünün aşamalarını listeleyin ve 
tanımlayın. Ardından, fasulye bitkisinin yaşam döngüsünün daha 
önce açıklanan aşamalarını doğru bir şekilde düzenleyeceğiniz ve 
listeleyeceğiniz kendi çiziminizi çizin.

3. Yaşam döngüsünü neden bir daire içinde çiziyoruz?

4.   a) Tohum ürettikten sonra hangi bitkinin öldüğünü düşünün. 
b) Her yıl hangi bitkinin çiçek açtığını ve tohum ürettiğini düşünün.

SORULAR

• Bitki hayata tohum olarak başlar.

• Filizlenerek bitki olur.

• Yetişkin bitki, bir meyve veya kabukta tohum üretmek için 
tozlaşan ve döllenen çiçekler üretir.

• Tohumlar dağılır ve yeni bitkiler oluşturmak için çimlenir.

NE ÖĞRENDİN

İLGİNÇ!

Amerikan çamı 5.000 yıla kadar, ıhlamur 400 yıla kadar ve huş ağacı 

100 yıla kadar yaşar.

DÜŞÜN!

Hangi bitkiler yıllık, hangileri çok yıllık bitkiler olarak adlandırılır?
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1.  a) Bitkilerin tohumlarını etrafa yaymasına ne ad verilir? 

b) Bu süreç neden önemlidir?

c) Hayvanların tohum dağıtımına katıldığı üç yolu açıklayın.

d) Resimlerde gösterilen tohumlar nasıl dağılıyor? 

Cevaplarınızı açıklayın.

2. a) Tohumlar çiçeğin hangi kısmında üretilir?

b) Tohumların üretildiği sürecin adı nedir?

c) Bu süreç nerede gerçekleşir?

3. Çiçeklerin tozlaşması neden gereklidir?

4. Polenin havaneli ağzına düşmesinden sonra ne olduğunu 
açıklayın?

ÖĞRENDİKLERİNİZİ TEST EDİN
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5. Şu iki bitkiye bakın.

a) Tohumlar hangi bitkide hayvanlar yardımıyla dağılır?
Neden böyle düşündüğünüze dair iki neden söyleyin.

b) Tohumlar hangi bitkilerde rüzgarla dağılır? 
Neden böyle düşündüğünüze dair iki neden söyleyin.

6. Bu işlemleri bitkinin yaşam döngüsüne karşılık gelen sayıyı 
yazarak doğru sıraya koyun.

1. döllenme

2. çimlenme

3. büyüme

4. saçılma  

5. tohum

6. tozlaşma

7. tohum oluşturma
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KONU 3:   CANLI ORGANİZMALAR 
                     VE ÇEVRE

ÖĞRENME SONUÇLARI:

Öğrenci şunları yapabilecektir

1. Habitat türlerini belirleyecek ve tanımlayacak ve bunlara özgü hayvanları 
ve/veya bitkileri listeleyebilecek.

2. Hayvanlar/bitkiler ile çevre arasındaki etkileşimi açıklayabilecek.

3. Hayvanlar ve bitkiler arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayabilecek.

4. İnsanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve sonuçlarını 
belirleyebilecek.

5. Çevre koruma bilincini geliştirecek.

6. Ekolojiyi canlı organizmalar arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve bunların çevre 
ile etkileşimlerinin bilimi olarak yorumlayacak.
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3.1  ÇEVRE

çevre, habitat, birey, nüfus, ekosistem

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Canlı organizmalar yaşadıkları çevrede tüm yaşam süreçlerini gerçekleştirirler. 
Çevre bir dizi etkiye maruz kalır. Bu tür tesirler onun hem canlı hem de cansız 
kısmından gelir. Buna göre canlı organizmaların yaşam süreçlerini sürdürdükleri 
ortama çevre denir. Çevre sadece canlı organizmaları çevreleyen cansız varlıklar 
değil, canlı organizmaları çevreleyen tüm parçalardan oluşur.

Her canlı organizmanın hayatta kalması diğer türlerle olduğu kadar çevreyle de 
yakından ilişkilidir. Çevre içinde organizmalar avcılardan ve hava koşullarından 
sığınak bulur, yavrularını besler ve büyütür. 

Bir türün herhangi bir organizması, olup olmadığına bakılmaksızın ayakkabı 
kurdu paramecium gibi mikroskobik bir organizmaya veya fil gibi büyük bir 
hayvana birey denir. Belirli bir habitatta yaşayan aynı türden bireylerin 
oluşturduğu bir grup, bir popülasyon oluşturur.
Habitatlar, okyanus veya Sahra Çölü gibi geniş alanları kapsayabilir, ancak 
habitat aynı zamanda küçük bir gölet, çayır veya meşe gölgelik olabilir. Farklı 
canlı organizmaların yaşadığı bu tür büyük veya küçük alanlar ekosistem olarak 
bilinir.

Yaşam ortamı türleri

Kıyı 

Kutup

Tatlı su

Orman

Çöl

Şehir
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Dağlarda veya yakındaki bir tepede yürüyüşe çıkın ve ağaçları 
gözlemleyin. Gözlemlerinizi yazın. Aynı şeyi kendi yerleşim biriminizde 
da yapın. Ana caddeler boyunca bulunan ağaçlara dikkat edin. 
Değişiklikleri fark edebiliyor musunuz?
Bu değişikliklerin neden olduğunu açıklayabilir misiniz?
Gözlemlerinizle ilgili deneyimlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

1 AKTİVİTE

Ormanda bir yürüyüş sırasında bazı ağaçlardan biraz ot ve yaprak 
toplayınız. Parkınızdaki aynı ağaç türlerinden aynı otları ve yaprakları da 
toplayın. Bunları karşılaştırın ve gözlemlerinizi yazın.
Ne fark ettin?
Sınıf arkadaşlarınıza öğrendiklerinizi anlatın.

2 AKTİVİTE

Dünya yüzeyinin üzerinde yaklaşık 5000 metre yüksekliğe kadar, 
denizlerin derinliklerinde ise 4000 metreye kadar canlılar bulunur.

İLGİNÇ!

1. Çevre nedir ve özellikleri nelerdir?

2. Yaşamın var olduğu biyosferin uç noktaları nelerdir?

3. Neyin birey, neyin popülasyon olduğunu tanımlayın.

SORULAR

• Çevre, organizmaların yaşadığı yerdir.

• Farklı habitatlarda farklı türde hayvanlar barınmaktadır.

• Canlı ortamında belirli bir alanda yaşayan bir türün bireylerinin 
oluşturduğu topluluğa popülasyon denir.

NE ÖĞRENDİN
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3.2   ÇEVRE VE HABİTAT TÜRLERİ

sucul ortam, karasal ortam

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

İki tür doğal ortam vardır: sucul ve karasal.

Sucul ortam
Su ortamı, denizler ve okyanuslar gibi tuzlu su kütlelerini ve tatlı su veya karasal 
suları içerir. Karasal sular akan (nehirler, kaynaklar, haliçler, akarsular ve şelaleler) 
ve durgun sulara (göller, göletler ve sulak alanlar) ayrılır.

Bazı canlı organizmalar için çevre kıyı şeridi, diğerleri için serbest su bölgesi ve 
bazı organizmalar için deniz yatağı olabilir.

Yaşam alanı aşağıdaki yaşam alanlarından biri olan bir hayvan ve bir bitki 
düşünün ve listeleyin: nehir, kaynak, haliç, dere, şelale, göl, gölet, bataklık, 
deniz veya okyanus.

AKTİVİTE

Deniz ortamı Karasal su ortamı
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Karasal ortam
Bu yaşam topluluğu, havada, yer yüzeyinde veya yerin alt katmanlarında 
yaşayan organizmalardan oluşur.

Karasal yaşam topluluğunun yaşamı büyük ölçüde mevsimlerin değişmesine 
yani sıcaklığın değişmesine bağlıdır.

Bazı canlı organizmalar sadece su ortamında, bazıları ise sadece karasal 
ortamda yaşar. Ancak normal yaşamak için hayatlarının bir kısmını suda, bir 
kısmını da karada geçiren bazı hayvanlar vardır. Bunlar kurbağalar, timsahlar, 
bazı kaplumbağalar, kunduzlar, deniz aslanları ve diğer birçok hayvandır.

1. Su ortamı nedir ve kara ortamı nedir?

2. Çoğunlukla karada yaşayan, ancak yaşamının bir bölümünde su ortamına 
ihtiyaç duyan bir hayvanın adını söyleyin?

3. Sizce hava neden kendi başına bir ortam olamaz?

SORULAR

• İki doğal habitat vardır: sucul ve karasal.

• Sucul ortamlar, tuzlu büyük su ekosistemleri, denizler ve okyanuslar ve 
akan ve akmayan tatlı su karasal sulardır.

• Bazı canlı organizmalar sadece suda, bazıları sadece karasal 
yaşam topluluklarında, bazıları ise her ikisinde de yaşar.

NE ÖĞRENDİN

Karasal ortam
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Farklı yaşam ortamlarında, farklı canlı organizmalar kendilerine daha iyi yaşam 
koşulları sağlamak isterler. Bu yüzden birbirleriyle yarışırlar. Böylece bitkilerin 
yapraklarıyla beslenen tırtıllar, ortamın yapraklı bitkilerin bulunduğu 
kısımlarını ararlar.

Çevrede, diğer cinsiyetten bireyler için de bir rekabet vardır, bu nedenle 
erkek aslanlar, dişilerle ilgilenecekleri bir bölge için savaşırlar. 

Bitkilerin yaprakları yiyecek yapmak için ihtiyaç duydukları ışığı sever, bu 
nedenle ormanlarda bazıları kısa, bazıları orta ve bazıları çok uzundur.
Böylece hepsinin ışıktan bir payı olur.

Adaptasyon
Organizmaların yaşam alanlarına uyum sağlama ve 
orada hayatta kalma yolları adaptasyon olarak bilinir. 
Bir hayvanın veya bitkinin adaptasyonlarını 
gözlemleyerek nerede ve nasıl yaşadığı hakkında fikir 
edinebilirsiniz.

Böylece aslan eti parçalamak ve kemikleri kırmak 
için dişler geliştirmiştir.
Kelebeklerin çiçeklerden nektarla 
beslenebilecekleri boru şeklinde bir dilleri vardır.

Birçok bitki, tozlaşan böcekleri çekmek için parlak 
renkli çiçeklere sahiptir.

Çöl bitkileri genellikle gövdelerinde, 
yapraklarında veya köklerinde su depolar. En 
ünlü örnekler kaktüslerdir.

Kamuflaj
Ormanda yürürüyüşlerimizde ilk bakışta 
çevremizdeki hayvanları fark etmeyeceğiz. Onlar  
bizim görüşümüzden ve düşmandan akıllıca 
"gizlenirler".

3.3 CANLI ORGANİZMALARIN ÇEVRE
         KOŞULLARINA ADAPTASYONU

Adaptasyon, kamuflaj, kış uykusu, göç, aestivation, simbiyoz, yırtıcı hayvan, 
av

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Üzerinden su damlayan kaktüs

Zürafanın uzun boynu, pek nadir 
hayvanın ulaşabildiği ağaç 

tepelerinde beslenmesini sağlar.
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Kamuflaj, hayvanın dış kabuğunun yaşadığı ortama göre 
renklendirilmesidir.

 Örneğin, geyik ve sincapların renkleri ağaçların rengiyle uyumludur. Çekirgenin 
yeşil rengi bitkinin yaprakları ile aynıdır.

Dağ tavşanı yazın kahverengimsi gridir, bu da onların yırtıcılardan daha 
kolay saklanmalarına yardımcı olur. Kışın, karda kendilerini daha iyi kamufle 
edebilmeleri için tüyleri beyaza dönüşür.

Kışı ve yaz aylarında dağ tavşanı

Hazırda bekletme ve geçiş
Bazı hayvanlar, kış veya yaz döneminde 
düşük veya yüksek dış sıcaklıklarda ve 
yiyecek eksikliğinde hibernasyona (kış 
uykusu) veya aestivasyona (yaz uykusu) 
girerler. Bu durumlarda hayvanlar dinlenir ve 
beslenmez. Kış uykusuna yatan hayvanlar 
ayılar, sincaplar, yarasalar ve diğerleridir,kimi 
çöl hayvanları ise doğaçlama yapar.

Kış uykusunda Ayı

İLGİNÇ!

Bitkilerin gövdelerinde yaşayan bazı kelebekler gövdelerle aynı renge 
sahiptir. Nedenini tahmin edebilir misin?

1 AKTİVİTE

Kamuflaj kullanan en başarılı hayvanlardan biri iguanadır. İnternette iguanaların 
fotoğraflarını arayın ve bu hayvan hakkında daha fazla bilgi edinin.
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Diğer hayvan türlerinin üremek için 
yiyeceğe, habitata ve elverişli 
koşullara ihtiyacı vardır, bu yüzden 
bunları sağlamak için uzun 
yolculuklara çıkarlar. Bu habitat 
değişikliği mevsim değişikliği ile 
ilişkilendirildiğinde göç ettikleri 
söylenir.
Memeliler, kuşlar, balıklar ve bazı 
kelebek türleri göç eder.
En bilinenleri göçmen kuşlardır.

Balıklardan yılanbalığının göçü en ilginçtir. Üreme mevsimi boyunca Avrupa 
nehirlerinden Sargasso Denizi'ne (Meksika Körfezi yakınında) seyahat ederler. 
Oradan 4 yıllık bir süre için genç yılan balıkları, ebeveynlerinin ayrıldığı yere 
geri döner.

Bölgenizden hangi kuşlar kışın yoklar?

DÜŞÜN!

Mümkünse sınıfta organize olun ve göç etmeyen , buralarda kalan ve kışın 
yiyecek ihtiyacı olan serçeleri beslemek için küçük bir ev yapın. Bir 
yetişkinden yaptığınız kuş evini ağaca yerşeltirmesini isteyin. Ayrıca 
kahvaltılarınızdan arta kalanları en az bir kez bir güvercine yedirin.

2 AKTİVİTE

Kırlangıçlar kışın daha sıcak bölgelere 
göç eder

Simbiyoz
Çok sık olarak, aynı canlı toplulukta uzun süre birlikte yaşayan iki farklı tür canlı 
organizmanın üyeleri birbirleriyle bağlantı kurar ve ortak bir yaşam veya 
simbiyoz yaşarlar. Çoğu zaman, daha büyük organizma ev sahibi ,daha küçük 
olanı ise konuktur. Birlikte yaşayan her iki organizma türü ortakyaşamdan 
faydalanabilir veya biri faydalanabilir, diğeri zarar görebilir. Çiçek ile arı arasındaki 
bu tür ilişkilerden daha önce bahsetmiştik. Ancak başkaları da vardır, örneğin bazı 
karınca türleri ağaçları bazı parazitlerden veya otçullardan korur. Buna karşılık 
olarak, ağaçlar karıncalar için barınak ve yiyecek sağlar.

Hatırla! Arının tozlaşmadaki rolü neydi ve arı neden o bitkinin çiçeğini seçer?
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1. Bitkiler dış ortama 
da uyum sağlayabilir 
mi? En az bir örnek 
veriniz.

2. Birçok hayvan renk 
değiştirebilir veya 
çevrelerine uyum 
sağlayan bir renge 
sahip olabilir. Ne 
düşünüyorsun ,hayatta 
kalmak için bu neden 
önemli?

3. Bazı hayvanlar neden 
göç eder?

4. Neden bazı hayvanlar 
kış uykusuna, bazıları 
da yaz uykusuna dalar?

5. Ortak yaşam 
(simbiyoz) nedir ve 
örümcek ile ağını 
ördüğü bitki arasındaki 
bağlantıyı tanımlar?

SORULAR 

• Adaptasyon, organizmaların 
yaşadığı çevreye uyum 
sağlamalarıdır.

• Kamuflaj, hayvanların yırtıcılardan 
saklanmalarına veya yiyecek 
bulmalarına yardımcı olan vücut 
rengindeki bir değişikliktir.

• Hazırda bekletme ve 
aestivasyon, habitatın elverişsiz 
koşullarında “uyumanın” bir 
yolunu temsil eder.

• Göçler, hayvanların yiyecek, barınak 
ve uygun yaşam koşulları aramak 
için yaptıkları hareketlerdir.

• Simbiyoz, uzun süre aynı ortamda 
yaşayan canlı organizmalar 
arasındaki bağlantıdır.

• Yırtıcı hayvan, diğer hayvanlarla 
beslenen bir hayvandır. Av 
avcının beslendiği hayvandır.

NE ÖĞRENDİN

Yırtıcı ve av

Hayvanlar çoğunlukla bitkilerle beslenir, 
ancak başka hayvanlarla beslenenler de 
vardır. Diğer hayvanlarla beslenen bir 
hayvana (yırtıcı) avcı denir. Yırtıcı hayvanın 
öldürüp yediği hayvan onun avıdır. 
Genellikle avcı avdan daha büyük ve daha 
güçlüdür. Resimde görüldüğü gibi yırtıcı 
hayvan kurbağa, av ise böcektir.
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3.4   İNSANLARIN ÇEVRE
          ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

habitat tahribatı, küresel ısınma, sera

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

İnsanlar çevreyi olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir. Evler, okullar, alışveriş 
merkezleri, fabrikalar, yollar vs. inşa ederek yüzlerce bitki ve hayvanın yaşadığı 
yaşam alanlarını yok ediyorlar.
Bunlar, insanın olumsuz etkisinin örnekleridir.
Ormanlar yüksek hızda yok ediliyor! Ormanların yok edilmesi, ağaçların 
kesilmesiyle gerçekleşir. Bunu neden yapıyoruz?

Ana nedenler şunlardır:

• mobilya ve yakacak odun yapmak için odun toplamak,
• tarım arazisi için yer açmak,
• şehirlere yer açmak,
• maden ocaklarına yer açmak.

Hayvanlar eskiden orman olan bir alanda otluyor

Sınıf arkadaşlarınızla birlikte, her birinizin çevre üzerinde zararlı etkisi 
olduğunu düşündüğünüz günlük aktivite olarak yaptıklarınızın bir 
listesini yapın. Örneğin deodorant ve benzerlerini püskürtmek ozonu yok 
ettiği için zararlıdır. Ayrıca ebeveynlerinize belirli zararlı faaliyetler 
hakkında sorular sorun. Düşüncelerinizi paylaşın ve mevcut olumsuz 
durumun nasıl değiştirilebileceğini önerin!

AKTİVİTE
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Hava, su ve toprak kirliliği
Fosil yakıtların yanması atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunu 
artırarak küresel ısınmaya yol açar. Buzullar erimeye, deniz seviyelerini 
yükseltmeye ve birçok kıyı habitatını sular altında bırakmaya başlar.

Ayrıca insanlar atmosferi diğer gazlarla da kirletirler. Bu şekilde, araba 
egzozundan salınan karbon monoksit zehirli bir gazdır.

Enerji üretmek için kömür ve petrol kullanıyoruz fakat onlar  çevreyi çok 
kirletiyorlar.

İnsan oğlu, faaliyetleriyle, attığı büyük miktarda atık yaratır ve böylece dünyanın 
yüzeyini kirletir. Bunlardan sadece küçük bir kısmı parçalanabilir. Bunların çoğu 
teneke, cam veya plastik şişeler, poşetler ve neredeyse yarısı kağıt ürünlerdir.

Çevrenin bir parçası olarak dünya yüzeyini yok etmenin ikinci bir yolu, modern 
tarımsal üretimdir. Modern tarımda, dünyanın yüzey katmanlarındaki canlıları 
yok eden çok sayıda koruyucu müstahzar kullanılmaktadır. Öte yandan bunlar, 
sulamaları için kullanılan ve daha sonra ekosistemin sucul kısımlarına akan 
suyu da kirletirler. Oradaki su, yengeçler, balıklar ve bitkiler gibi su 
ortamındaki canlı organizmalar için zararlıdır. Çoğu zaman bu durum su 
ekosistemlerinde zehirlenmelere ve büyük balık ölümlerine de neden olur.

Arabalar, motosikletler, otobüsler ve kamyonlar 
egzoz gazlarında karbon monoksit yayarlar.

Fabrikalarda ve enerji santrallerinde yanan 
kömür ve petrol, havayı kirleten gazlar 

yayar.
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1. Ormansızlaşmadan kaynaklanan üç olumsuz etkiyi listeleyin.

2. Orman alanının toprağını ormansızlaştırma öncesi ve sonrası 
karşılaştırın.

3. İkinci el (kullanılmış) ahşap mobilya almanın neden ormanları 
kurtarmak için iyi bir yol olduğunu açıklayın?

4. Sera gazları küresel ısınmaya nasıl sebep olur?

5. Küresel ısınmayı önlemek için neler yapılabilir?

SORULAR

• Ormansızlaşma, insanlar ağaçları keserek ormanları yok 
ettiğinde meydana gelir.

• Ormansızlaşma çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

• Hayvanların ve bitkilerin yaşadığı habitatı yok edersek hayatta 
kalamazlar.

• Hava kirliliği, fabrikalarda ve enerji santrallerinde kömür ve petrolün 
yakılması sırasında ortaya çıkan egzoz gazları ve gazlardan 
kaynaklanmaktadır. Kirlilik çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz bir 
etkiye sahiptir.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Ormanlara neden Dünya'nın "akciğerleri" dendiğini düşününüz?
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İnsan, gerçekleştirdiği faaliyetleriyle dünyanın yüzeyine attığı büyük miktarda 
atık yaratır. Atığın çoğu, basitçe atıldığı veya gömüldüğü bir depolama 
sahasında sona erer.Bu atıkların sadece küçük bir kısmı ayrıştırılabilir. Atıkların 
çoğu teneke kutular, cam veya plastik şişeler, poşetler ve bunların neredeyse 
yarısı kağıt ürünlerdir.

3.5  İNSANIN ÇEVREYE KAYGISI

kaynaklar, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, yenilenemez enerji

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

İnsanlar bu zararlı maddelerden kurtuluşu, geri dönüştürülüp tekrar 
kullanıma uygun hale getirilebilme ihtimalinde ararlar.

Depolama alanları çok kötü kokar ve çevreye zararlı etkileri vardır.

Atıklar çevremizi kirletir. İğrenç, kirli görünüyorlar ve hoş olmayan kokular saçıyorlar. Ayrıca onları 
yiyecek sanarak onları yiyen hayvanlar üzerinde de zararlı etkiye sahiptirler.
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İnsanların kaç kutu, şişe, kağıt ve diğer şeyleri attığını sayarak atıklara genel bir 
bakış yapabilirsiniz. Bu, ne kadar çöpün geri dönüştürülebileceğini görmenize 
yardımcı olacaktır. Çiftler halinde çalışarak çöpleri toplayın, etiketleyin ve bir 
torbaya koyun. En yaygın çöp türünün ne olacağını tahmin edin. Bulduğunuz tüm 
türlerin bir listesini yapın. Ardından, daha önceleri  her tür çöpten kaç tane 
topladığınızı sayın. Sonuçları kaydetmek için bir tablo yapın. Sonuçları bir çubuk 
grafikle sunun.

1. Aktivite

Öğretmenden okul bahçesinde veya yakındaki bir parkta bir günlük çöp 
temizliği düzenlemesini isteyin. Tüm öğrenciler katılmaları iyi olur.

2. Aktivite

Çöpümüzde neler var? 
Evinizde bir gün içinde atılanları dikkatlice 
kaydetmeyi deneyin.

Dikkatlı olun! Çöplere dokunurken  lastik eldiven 
giyin ve kırık camlara dikkat edin.

AKTİVİTE

Malzemeler: 
büyük çöp torbası, not 
defteri ve kalem, lastik 
eldiven.

Enerji kaynakları
Günümüzde enerjiyi ağırlıklı olarak fosil 
yakıtları (kömür, petrol ve doğal gaz) 
yakarak elde ediyoruz. Bu tür maddeler 
yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır ve 
gezegenimizi çok fazla kirletmektedir. 
Çevreyi kirletmeyen enerji üretmenin 
de yolları var. Bunlar yenilenebilir enerji 
kaynaklarıdır – tüketilemeyen kaynaklar 
(güneş, rüzgar, su ve dünyanın içinden gelen ısı).

DÜŞÜN!

Etkinlik sırasında topladığınız kanıtlar düşüncelerinizle örtüşüyor mu?

Yenilenebilir enerji kaynakları
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Herkes çevreyle ilgilenebilir. Bunun en basit örnği, daha az su ve enerji 
kullanmak olacaktır. Bu da kaynakların her birinin korunmasına yardımcı olur.

Su kolayca tasaruf edilebilir. İşte bazı fikirler.

Su dolu bir küvette yatmak yerine duş alın.

Musluğun açık kalmasına izin vermeyin.

Yağmur suyunu bir kapta toplayın ve bahçeyi sulamak için kullanın.

Enerji kolayca tasarruf edilebilir. İşte bazı fikirler.

Kullanmadığınız zamanlarda elektriği kapatın.
Enerji tasarruflu ampuller kullanın.

Araba veya otobüs kullanmak yerine yürüyün veya bisiklet kullanın.

Suyu ısıtmak için güneş panelleri kullanın. Onlar elektrikli su ısıtıcısı kullanmaktan 
çok daha ucuz ve daha temizdirler.

1. Dünyanın yüzeyi en sık nasıl kirlenir?

2. Enerji ve su tasarrufu yapılabilir mi? Birkaç örnek söyleyiniz.

SORULAR

• Çevrenin korunmasına yardımcı olmak için her yere çöp 
atmamalıyız.

• Yarattığımız atık miktarını azaltmak önemlidir.

• Su ve enerji tasarrufu yaparak çevreyi koruyabiliriz.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Mahallenizde çöplerin yerlere atılmasını önlemek için ne yapabilirsiniz?
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3.6  KİRLİLİĞİN İNSANLAR,HAYVANLAR VE
                  BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

astım, bronşit, zehirlenme

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Havanın kirli olduğu bir ortamda dışarıda yürümek sağlığınız için tehlikeli olabilir. 
Havayı soluyoruz ve soluduğumuz hava  solunum sistemindeki organlardan 
geçerek akciğerlere ulaşıyor.Soluduğumuz hava kirlendiyse, o kirliliği yapan 
parçacıklar organizmamıza girer.

Kirli hava, zararlı etkisini 
çevredeki hayvanlar ve bitkiler 
üzerinde gösterir.

Çoğunlukla, kirli hava şehirlerde 
bulunur. Kirli bölgelerdeki 
insanlar genellikle solunum 
organlarının hastalıkları olan 
bronşit ve astıma yakalanır.

Su kirliliği tüm su sistemlerinde 
olabilir (örneğin göller, nehirler, 
okyanuslar, atık sular ve yeraltı 
suları). 
Su kirliliği, koruyucu önlemler 
alınmadan kirleticiler suya 
salındığında meydana gelir.

Su kirliliği, bu su sistemlerinde 
yaşayan bitki ve organizmaları 
etkiler. Hemen hemen tüm 
durumlarda, etki yalnızca bireysel 
türler ve popülasyonlar için değil, 
aynı zamanda tüm yaşam 
topluluğu için zararlıdır.

Kirli sular , zehirlenme ve mide 
ağrıları gibi başlıca sindirim sistemi 
organlarında sağlık sorunlarına 
neden olur.

Hava kirliliği durumunda insanlarda bronşit ve 
astım meydana gelir.

Kaplumbağalar denizanasına benzedikleri için 
plastik poşet yerler. Plastik midelerinde

 kalıyor ve ölüyorlar.
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Toprak kirliliği çoğunlukla yeryüzüne düşen atıklardan veya kirli sulardan 
kaynaklanır. Kirli sudaki maddeler bitkiler tarafından kullanılan yeraltı sularına 
emilir. Böylece zararlı maddeler bitkiye aktarılmış olur. Bizler  bitkilerin genellikle 
hayvanlar ve insanlar tarafından yendiğini biliyoruz. Böyle bir durumda kirlenen 
çevrenin zararlı etkileri insanlarda çok sayıda hastalığa neden olabilmektedir.

Sonuç ne olabilirdi? Çevremizi korumalı ve yaşatmalı mıyız?

Yaşadığınız mahallede dolaşırken atık veya kirli su bulunan alanlarda hangi 
bitki ve hayvanların bulunduğuna dikkat edin. Sonuçlarınızı ve vardığınız 
neticeleri arkadaşlarınızla paylaşın ve sonuçlar çıkarın.

AKTİVİTE

1. Kirli hava solunum organlarına zarar verir. Neden?

2. Bitkilerin kökleri ile kullandıkları kirli su hayvanlara zarar verir mi? 
Cevabı açıklayın.

SORULAR

• Hava kirliliği durumunda hem bitkiler hem de hayvanlar 
tehlikeye girer.

• İnsanlarda hava kirliliği nedeniyle bronşit ve astım oluşur.

• Su ve toprak kirlendiğinde sindirim organlarında hastalıklar 
oluşur.

• Bu nedenle, çevrenin korunmasına mümkün olan her şekilde yardımcı 
olmalıyız.

NE ÖĞRENDİN
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3.7  CANLI ORGANIZMALAR VE ÇEVRE
                  ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ekoloji, canlı organizmalar, çevre

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Canlı organizmalar ve çevre arasındaki bağlantı çevremizdeki her yerde 
görülebilir. Canlı organizmalar ve çevreleri arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen 
bilime ekoloji denir.

Yerel bir yaşam alanını tanımlayın 
Yakındaki bir yaşam alanını, örneğin bir bahçeyi 
ziyaret edin.

Gördüğünüz tüm bitki ve hayvanları isimlendirin.

Böcekleri bulmak için çalıların yapraklarının altına ve yerdeki ölü 
yaprakların altına bakın.

Kuşları görmek için gökyüzüne ve ağaçlara bakın.

Bitkiler ve hayvanlar arasındaki beslenme ilişkilerini 
gözlemleyin.

Bitkilerin ve hayvanların o habitatta birbirlerine bağlı olduğu 
diğer yolları tartışın.

Sorular:

1. Seçilen habitattan üç bitki ve üç hayvan listeleyin.

2. Bahçedeki bitki ve hayvanları birbirine bağlayan üç 
ilişki çizin.

3. Bitkiler ve hayvanlar habitatta başka hangi şekillerde birbirlerine 
bağımlıdır?

1 AKTİVİTE 

Canlı organizmaların hayatta kalması, çevredeki değişikliklerle yakından 
ilgilidir. Örneğin, tüm hayvanlar çevredeki oksijeni soluyarak kullanır ve ortama 
karbondioksit salar.
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Aynı türden hayvanların çevre ile bağlantıları vardır. Bir toplulukta her grubun 
belirli görevleri yerine getirmekten sorumlu olduğu karıncaların durumu 
budur.

Karınca kolonisi

Bitkileri yiyecek olarak yiyen farklı hayvanlar

Besin zinciri
Çevredeki hayvanlar ve bitkiler arasındaki bağlantı çok büyüktür. Basitçe 
söylemek gerekirse, bitkiler hayvanların kullandığı yiyecekleri üretir.
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Bazı hayvanlar ve bitkiler arasında beslenme ilişkileri vardır. Örneğin, bazı 
tırtıllar ıspanak yapraklarıyla beslenir ve mısır saplarında delikler açanlar da 
vardır. Bazı kuşlar ve kertenkeleler tırtıllarla beslenir.

Çevredeki beslenme ilişkilerini bir besin zinciri kullanarak tasvir 
edebiliriz.

Besin zinciri, bitki ve hayvan arasındaki beslenme ilişkilerini tanımladığı gibi, 
hayvan ve hayvan arasındaki beslenme ilişkilerini de tanımlar.

Bir besin zinciri örneği:

ıspanak → tırtıl → kuş

Ok, "tarafından yenen" anlamına gelir. Yani bu besin zinciri bize ıspanağın tırtıl 
tarafından, tırtılın da kuş tarafından yendiğini söyler.

Besin zinciri yapınız
Yakındaki bir çayırı ziyaret edin. Çayır, birçok ot türünün yaşam alanıdır. 
Çayırda bir koyun sürüsü otluyor. Besin zincirini yap.

2 AKTİVİTE

1. Ekoloji nedir?

2. Bir bitki ve bir hayvandan oluşan iki besin zinciri çizin.

SORULAR

• Habitat, çevredeki bitki ve hayvanlar için bir yuvadır.

• Ekoloji, canlı organizmalar ve çevre arasındaki ilişkileri inceler.

• Besin zincirleri, bitkiler ve hayvanlar arasındaki beslenme ilişkilerini 
tanımlar.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Bitkiler olmasaydı insanlar ve hayvanlar ne yerdi?
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1. Resimlerde hangi habitatlar gösteriliyor? Her birinde yaşayan 
birkaç hayvan ve bitkiyi listeleyin.

2. Bitkiler dış ortama da uyum sağlayabilir mi?
        Birkaç örnek gösteriniz?

3. Aşağıdaki ifadeleri defterinize nor edin ve ifadenin doğru olması 
için boşlukları doldurun.

• Hayvanların yaşadığı ortama uyum sağlamasına ne ad verilir?

• _____________, hayvanlarda avcılardan saklanmalarına veya yiyecek 
bulmalarına yardımcı olan vücut rengindeki bir değişikliktir.

• ______________ ve ______________ meskendeki elverişsiz 
koşullarda “uyumanın” bir yolunu temsil eder.

• ______________ hayvanların yiyecek, yaşam alanı ve uygun yaşam 
koşulları arayışındaki göçleridir.

• Aynı ortamda daha uzun süre yaşayan canlılar arasındaki birlikteliğe 
______________ denir.

• ______________ diğer hayvanlarla beslenen bir hayvandır.
______________, avcının beslendiği hayvandır.

ÖĞRENDİKLERİNİZİ TEST EDİN
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6. Defterinizde anlamlarına göre sayıları harflerle eşleştirin.

a) Kış uykusu 1) Çöl hayvanları

2) Ayı

3) Böcek ve çiçek

b) Göç 

c) Estavasyon

d) Simbiyoz 4) Kırlangıç

8. Bu besin zincirlerinde canlıların doğru dizilişini ifade edin.

а) plankton → martı → balık

c) böcek → kertenkele → tohumlar → şahin

d) köpekbalığı → plankton → küçük balık → fok balığı

7. Ülkemizdeki milli parkları listeleyin  ve en azından bunlardan 
birinin  bir özelliğini açıklayın.

4. Göç eden hayvanlaradan örnekler veriniz. Göç etme nedenlerini 
açıklayınız.

5. Yakınınızdaki bazı nesnelerin nasıl geri dönüştürülebileceğini veya 
yeniden kullanılabileceğini açıklayın.
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KONU 4: KARIŞIMLAR

ÖĞRENME ÇIKTILARI:

Öğrenci şunları yapabilecektir:

1. Farklı karışımları tanımlar, bileşenlerini listeler ve homojen ve 
heterojen karışımlar arasındaki farkı açıklayabilecektir;

2. Çözücü, çözünen ve çözelti ayrımı yapabilecek  ve sıcaklığın, karışımın ve 
çözünen parçacık boyutunun katıların suda çözünmesi üzerindeki 
etkisini açıklayabilecektir;

3. Karışımdan bileşenleri ayırma prosedürlerini açıklar  ve belirli bir 
karışımdan bileşenleri ayırmak için uygun prosedür/prosedürleri ve 
uygun laboratuvar ekipmanlarını uygulyabilecektir.
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4.1 KARIŞIMLARIN BİLEŞİMİ

madde, karışım, karışımın bileşenleri

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Anne babanız alışverişten geldiğinde aldığı ürünler 
arasında bir litre sıvı yağ, bir kilo şeker, bir kilo tuz, bir 
buçuk litre su, bir kilo patates bulabilirsiniz. Yani 
satın alınan ürünler belirli bir hacme (bir litre vb.) 
veya belirli bir kütleye (bir kilogram vb.) sahip 
olabilir. Onlar senin etrafındalar, yani onlar madde!

Akşam, karanlıkta, anahtar düğmesine 
bastığınızda, lambadan gelen ışık etrafı 
doldurur. O da  senin etrafında!

Işık da  maddedir! Fakat ışık karışım 
değildir!

Işık da  maddedir!
Madde, kütlesi olan ve hacim kaplayan karışım 
biçimlerinden biridir.

Tüm canlı ve cansız doğa maddeden inşa 
edilmiştir!

Doğada maddeler genellikle karışımlar halinde 
bulunur.

Alışveriş sepeti

Işık da  maddedir!

Cevherler karışımlardırDeniz suyu karışımdır
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Karışımlar, kimliklerini değiştirmeden 
birbirine karıştırılan iki veya daha fazla 
başka maddeden oluşan bir madde 
türüdür.

Karışımı oluşturan maddelere karışımın 
bileşenleri denir.

Günlük hayatta çok sayıda karışım 
örneğiyle karşılaşırsınız.

Karışımlar, aynı agrega halindeki 
bileşenlerden oluşabilir.

Karışık baharatlar, katı agrega 
halindeki

 bileşenlerin katı bir karışımıdır:
 tuz, kuru sebzeler, lezzet arttırıcı, vb.

Sirke, sıvı bir bileşenden 
oluşan sıvı bir karışımdır: su 

ve asetik asit

Burek, sıvı bileşenler, su, 
yemeklik yağ ve daha katı 

bileşenler, un, tuz vb.

Maden suyu, sıvı bileşen, su 
ve gaz bileşen, karbondioksit 

vb.'den oluşan sıvı bir 
karışımdır.

Karışımlar, farklı bir agrega durumundaki herhangi bir farklı bileşen 
kombinasyonundan da oluşabilir.

Bir hava temizleyiciden 
çıkan hava, büyük ölçüde 
toz içermeyen ve esas 
olarak gaz halindeki 
bileşenlerden oluşan gazlı 
bir karışımdır: nitrojen ve 
oksijen, vb.
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Bir bardağa bir çay kaşığı kahve ve şeker koyun.
Bunları kaşıkla karıştırın. Karışımı kağıda koyun ve 
hazırlanan karışımı dikkatlice inceleyin. İçinde 
şeker kristalleri görebiliyor musun?

Bir kağıda bir çay kaşığı karışık baharat koyun!
Baharat neye benziyor?

Yarım bardak suya yarım çay kaşığı tuz ekleyin. Tuzu görene kadar kaşıkla 
karıştırın. Bu karışım neye benziyor?

Başka bir bardağa suyun yarısını ve biraz yağı koyun! Yağ ve suyu bir kaşıkla 
dikkatlice karıştırın. Bu karışım neye benziyor? Yağ suda çözüldü mü?

1. AKTİVİTE
Malzemeler: 
üç şeffaf bardak, iki yaprak 
kağıt, üç plastik kaşık,
kahve, şeker, karışık 
baharat, yağ, tuz ve su.
 

Karışımlar değişken bileşime ve değişken 
özelliklere sahiptir
Temiz bir kağıt üzerine bir çay kaşığı galeta unu 
ve bir çay kaşığı şekeri karıştırarak bu 
maddelerden bir karışım hazırlayın.

Tadını dene. Karışım tatlı mı?

Karışıma bir çay kaşığı daha şeker koyun ve karıştırın. Karışımı tadın. 
Karışımın tadı daha tatlı mı?

Karışımın tadından şekerin hafif tadını koruduğu sonucuna varabilirsiniz. 
Karışımdaki bileşenler özelliklerini korur!

Karışıma bileşenler eklenerek özellikleri geliştirilebilir. Bu nedenle, 
karışımlar değişken bileşime ve değişken özelliklere sahiptir.

Karışımları oluşturan bileşenlerin özelliklerine ve eklenen miktarlarına 
bağlıdır.

2. AKTİVİTE
Malzemeler: 
temiz bir kağıt, iki çay 
kaşığı, galeta unu, şeker.
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İki yemek kaşığı şekeri suya atıp karıştırırsanız ilk başta şekeri fark 
edeceksiniz. Ancak bir süre sonra şeker eriyecek ve artık görünmeyecektir.

Bu durumda karışım nedir?

а) Su ve şeker, başlangıçta, şeker eriyene kadar. 

b) Su ve çözünmüş şekerden oluşan sıvı.

c) Her iki durumda da karışım vardır. 

Işık neden bir madde değildir?

DÜŞÜN!

1. Madde nedir?

2. Karışımın  madde olduğunu söylemek doğru mudur?

3. Karışım olmayan madde var mıdır?

4. Karışım nedir?

SORULAR

• Karışım, maddenin kütlesi olan ve hacim kaplayan hallerinden 
biridir.

• Karışımlar, kimliklerini değiştirmeden karıştırılan iki veya daha fazla 
maddeden oluşur.

NE ÖĞRENDİN
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4.2 KARIŞIM TÜRLERİ

homojen karışım, heterojen karışım

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Karışımlar, iki veya daha fazla maddenin 
karıştırılmasıyla elde edilir. Karışımda hazırlandığı 
maddeler, yani karışımın bileşenleri görülebiliyorsa, 
böyle bir karışıma heterojen karışım denir. Ayrı 
maddeler çıplak gözle, büyüteçle veya mikroskopla 
görülebilir. Bunlar aslında heterojen karışımlarda 
homojen parçalardır ve sınır yüzeyleriyle 
birbirlerinden ayrılırlar.

Örneğin doğada granit denen bir kaya vardır. Granit, daha sonra zeminleri veya 
diğer yüzeyleri döşemek için kullanılabilen levhalar üretmek için kullanılır. 
Granit, volkanik lavların soğumasıyla oluşmuştur. Heterojen bir karışım olduğu 
çıplak gözle de görülebilir. Yapısında kuvars, mika ve diğerleri gibi mineraller 
içerir.

Heterojen karışımların tipik örnekleri, karışık baharatlar, koyu meyve suları, süt, 
ap şeklinde farklı tipte ilaçlar, katı çamaşır deterjanı vb.'dir.

Homojen karışımlar, kendilerini oluşturan 
maddelerin çıplak gözle, büyüteçle veya 
mikroskopla gözlenemediği karışımlardır. Onlarda 
sınır bölgeleri yoktur. Görünüşlerine bakıldığında, 
hacim boyunca eşittirler.

Pirinç bir alaşımdır, yani çinko ve bakır metallerinin 
homojen bir karışımıdır. Homojen karışımların diğer 
örnekleri sirke, sulu bir tuz veya şeker çözeltisi, 
mücevherat için kullanılan sarı altın, altın ve gümüş 
karışımıdır, vb.

Unutmayınız! İki veya daha fazla katı maddeyi karıştırarak, ne kadar 
karıştırmaya çalışırsanız çalışın homojen bir karışım elde edemezsiniz!

Bazı durumlarda ilk bakışta homojen bir karışım gibi görünen şey, dikkatli 
bir inceleme sonucunda heterojen karışım olabilir.

Granit doğal heterojen 
bir karışımdır

Üflemeli müzik aletlerinin 
bazıları pirinçten 

yapılmıştır.
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Böyle bir durum, ilk bakışta homojen bir karışım gibi 
görünen ancak aslında heterojen bir karışım olan 
kum olabilir. Kan da homojen bir karışım izlenimi 
verebilir, ancak  kan heterojen bir karışımdır.

Kum homojen bir karışım değildir

400 kat büyütülmüş 
kum

Homojen ve heterojen karışımlar
İki bardağa, iki maddenin her birinden küçük bir çay 
kaşığı koyun. Örneğin, bir bardağa şeker ve kum 
koyun. Diğerinde su ve tuz vb. Bardaklardaki 
malzemeleri bir çay kaşığı ile karıştırın. En azından 
beş karışım hazırlayın. İçlerinde en az iki homojen 
karışım olsun. Karışımlara büyüteçle bakın. Onları 
tanımlamaya çalışın ve homojen mi yoksa 
heterojen mi olduklarını belirleyin.

AKTİVİTE Malzemeler: 
büyüteç, kakao, şeker, tuz,
un, kum, ezilmiş
tebeşir, su ve yağ,
yedi plastik kaşık,
beş şeffaf bardak,
makas, kağıt yaprakları.

1. Hava ve temiz deniz
suyu hangi
karışımdır?

2. Heterojen karışım
ile homojen
karışım arasındaki
fark nedir?

SORULAR

Homojen ve heterojen bir karışımı karıştırarak nasıl bir karışım elde 

edersiniz? Örneğin süt ve deniz suyunu karıştırırsanız.

Bir çay kaşığı şekeri berrak çayda eritirseniz nasıl bir karışım elde edersiniz?

DÜŞÜN!

• Heterojen karışım, kendisini
oluşturan maddelerin yani karışımın
bileşenlerinin gözlenebildiği
karışımdır.

• Homojen karışımlar, kendilerini
oluşturan maddelerin çıplak gözle,
büyüteçle veya mikroskopla
gözlenemediği karışımlardır.

NE ÖĞRENDİN
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4.3 ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

çözelti, çözücü, çözünmüş madde, çözünme

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Bir laboratuvar beherini yarısına kadar su ve bir çay 
kaşığı şekerle doldurup cam çubukla karıştırırsanız 
şekerin yok olduğunu yani suda eridiğini görürsünüz.

Şekerin çözünmesi sırasında, yapı parçacıkları 
çözücünün parçacıkları arasında dağılır.

Şeker gibi çözünen maddelere çözünen madde 
denir. Su bir çözücüdür ve çözündükten sonra 
ortaya çıkan sıvıya çözelti denir.

Bu şekilde hazırlanan solüsyonda eklenen şekeri 
görebiliyor musunuz?

Çözünmüş şeker mikroskopla bile görülemez!

Çözeltiler hazırlanırken 
laboratuvar

 beheri ve cam çubuk 
kullanılır.

Suda eriyen şekerin illüstrasyonu. Şekerin yapı parçacıkları resimde öyle gösterilmesine 
rağmen küre değildir.
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Çözeltiler homojen karışımlardır!
Bazı maddeler suda çözünür, bazıları ise suda çözünmez! 

Belirli bir çözücüde, sınırlı ve kesin olarak belirlenmiş miktarda çözünmüş katı, 
belirli bir sıcaklıkta çözülebilir.

Çözünürlük testi 
İlk bardağa hacminin yarısı kadar su koyun. 
Üzerine bir çay kaşığı şeker ekleyin. Kaşıkla 
karıştırın ve değişiklikleri gözlemleyin. Ne 
farkettin? Şekerin suda çözülüp çözülmediğini bir 
deftere not edin.

Testi diğer maddelerle tekrarlayın ve tuz, yağ, şeker, tebeşir ve 
sirkenin suda çözünür veya çözünmez olup olmadığını not 
defterinize not edin.

AKTİVİTE
Malzemeler: 
beş şeffaf bardak, beş 
plastik kaşık, tuz, yağ, 
şeker, ezilmiş tebeşir, 
sirke ve su.

Belirli bir sıcaklıkta çözünmüş 
maddeden bile çözülebilen çözeltilere, 

çözünenlere doymamış çözeltiler denir

Belirli bir sıcaklıkta maksimum çözünmüş 
madde miktarının çözündüğü çözeltiye 

doymuş çözelti denir.

Aşırı doymuş bir çözelti, belirli bir sıcaklıkta doymuş bir çözeltiden daha fazla 
miktarda çözünmüş madde içeren bir çözeltidir. Bu çözeltiler, örneğin ısıtılmış 
doymuş bir çözeltinin soğutulmasıyla yalnızca belirli koşullar altında elde 
edilebilir. Kararsızdırlar ve bu sıcaklıktaki doymuş çözeltiye göre fazla çözünenin 
kolayca ayrılmasına neden olabilirler.
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Çözünürlük ayrıca sıcaklığa da bağlıdır. Bu, fazla şeker içeren doymuş bir 
çözeltiyi bardağın dibinde ısıtıp karıştırırsak şekerin çözüleceği anlamına gelir. 
Daha yüksek bir sıcaklıkta, bu çözelti şekerden daha fazlasını çözebilecek, bu da 
doymamış bir çözelti olduğu anlamına gelir.

Çoğu katı çözünen madde için çözünürlük artan sıcaklıkla artar.

Belirli bir hacimde oda sıcaklığında bir katı çözünen maddenin doymuş 
bir çözeltisinde, maddeyi seyreltmeniz gerekirse ne yapmalısınız?

Isıtılmış doymuş bir çözeltiyi oda sıcaklığına soğutursanız ne olmasını 
beklersiniz?

DÜŞÜN!

1. Çözücünün tanecikleri arasında yapı parçacıkları dağılmış 
olan maddenin adı nedir?

2. Çözeltiler ne tür karışımlardır?

3. Belirli bir hacimdeki su sonsuz miktarda şekeri çözebilir mi?

SORULAR

• Katı maddeler söz konusu olduğunda, çözünürlük genellikle sıcaklıktaki 
artışla artar.

• Doymamış çözeltiler, belirli bir sıcaklıkta çözünmüş maddeden dahi 
çözünebilen çözeltilerdir.

• Doymuş çözelti, belirli bir sıcaklıkta çözünmüş maddenin maksimum 
miktarının çözünmüş olduğu çözeltidir.

• Aşırı doymuş  çözelti, belirli bir sıcaklıkta doymuş bir çözeltiden daha 
fazla miktarda çözünmüş madde içeren bir çözeltidir.

NE ÖĞRENDİN
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4.4  KATI MADDELERİN SUDA 
        ÇÖZÜNMESİNİ ETKİLEYEN 
               TEMEL FAKTÖRLER

Katı maddelerin suda çözünmesine sıcaklığın etkisi

Isınma yani sıcaklığın artması genellikle suda çözünen katı maddelerin daha hızlı 
çözünmesine neden olur.

Su sıcaklığının artması su 
taneciklerinin daha hızlı hareket 
etmesine ve şeker taneciklerinin 
daha fazla titreşmesine neden 
olur.

Şekerin suda çözünmesine sıcaklık 
etkisinin araştırılması

İki bardağa 6 dolu yemek kaşığı şeker koyun. 
Bardaklardaki şeker seviyesi eşit olmalıdır. 
Üçüncü bir bardağa şırınga ile 20 ml su koyun. 
Su oda sıcaklığında olmalıdır. Bir cezveye 20 ml su koyun ve ebeveynin onu 
kaynama noktasına kadar ısıtmasına izin verin. Su kaynadıktan sonra 
kaynamaya devam etmesine izin verilmemelidir. Bardaktaki suyu şekerli 
bardağa koyun ve aynı zamanda ebeveyn de sıcak suyu diğer şekerli 
bardağa d koysun. Birlikte karıştırın ve şekerin hangi bardakta daha hızlı 
eridiğini gözlemleyin.

1 AKTİVİTE
Malzemeler: 
üç şeffaf bardak, iki 
plastik kaşık, bir çözelti, 
küçük cezve, 20 ml 
şırınga, şeker ve su 
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Çözelti karışımının katı maddelerin suda çözünmesine etkisi

Karıştırma sırasında, çözücünün yapı taşları hareket eder ve katı çözülmemiş 
madde ile temas etmesine ve ayrıca çözüneni çözünmemiş maddenin 
yüzeyinden uzaklaştırmasına izin verilir. Bu şekilde karıştırma, katı maddenin 
yapı parçacıklarının çözücünün parçacıkları arasında dağılımını hızlandırır.

Karıştırma, çözünme süresini kısaltır, ancak katının ne kadarının suda 
çözüleceğini etkilemez.

Bilimsel araştırmalarda karıştırma çok 
önemlidir. Bu nedenle elektrikli karıştırma 

cihazları kullanılır.

Maddelerin çözünmesi, ısıtmanın yanı 
sıra karıştırma uygulanarak da 

hızlandırılabilir.

Karıştırmanın çözünürlük üzerindeki 
etkisinin incelenmesi

Her iki bardağı da yarısına kadar su ile doldurun.
Su hacmi her iki bardakta da eşit olmalıdır.
Sonra onları yan yana yerleştirin.

Her iki bardağa da eşit miktarda dolu iki çay kaşığı şeker koyun.

Kaşık ile, bardaklardan sadece birindeki içeriği karıştırın.

Şeker hangi bardakta daha hızlı erir?

2 AKTİVİTE
Malzemeler: 
iki şeffaf bardak, bir 
plastik kaşık,
şeker ve su.
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Parçacık veya parçacık boyutunun katı maddelerin suda 
çözünmesine etkisi

Şeker beyaz bir katıdır. Evinizde, mutfağınızda üç şekilde bulabilirsiniz.

Şeker farklı şekillerde bulunabilir. Katı bir maddenin düzgün geometrik şekle sahip homojen 
parçalarına kristal denir.

Pudra şekerini veya 
büyük kristalleri 
eritmeniz, çözünme 
süresi açısından fark 
etmez!

Küp şekerler birbirine yapıştırılmış küçük 
parçacıklardan oluşur - şeker kristalleri

Maddenin partikül veya parçalarının 
boyutunun sudaki çözünürlük üzerindeki 
etkisinin incelenmesi

Bu aktiviteyi arkadaşınızın yardımıyla gerçekleştirin.
Üç bardağa eşit hacimde su koyun (bardakların 
yarısına kadar). Bir ölçekte, iki küp şekerin kütlesini 
ölçün. Daha sonra iki kağıt üzerinde, aynı miktarda 
pudra şekeri ve toz şekeri (mağazadan alınan türden) ayrı ayrı ölçün.
Bardakların her birine ayrı ayrı, arkadaşınızla birlikte şekeri aynı anda koyun. 
Bir bardakta küpler, diğerinde pudra şekeri ve üçüncüsünde kalan şeker. Her 
bardağa birer kaşık şeker koyun, tüm fincanları eşit şekilde karıştırın ve hangi 
bardağın daha hızlı eridiğini gözlemleyin.

3 AKTİVİTE
Malzemeler: 
mutfak terazisi, üç şeffaf 
bardak, üç plastik kaşık, 
su, üç şekilde şeker: toz, 
kristaller ve küpler.
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Karıştırmak katıların çözünürlüğünü mü arttırır yoksa daha hızlı 
çözünmelerini mi sağlar?

Pudra şekeri veya küp şekerde çözünürlük daha mı fazla yoksa pudra 
şekeri eritildiğinde daha mı hızlı çözünüyor?

Katı çözünmeyen maddeleri ezmek ve sorgulamak 
çözünmelerini sağlar mı?

DÜŞÜN!

1. Solüsyon hazırlanırken neden karıştırma yapılır?

2. Katı çözünen maddelerin ezilmesi ve sorgulanması daha hızlı 
çözünmesini sağlar mı?

3. Isıtma genellikle çözünebilir katıların daha hızlı çözülmesine 
yardımcı olur mu?

4. Çözünür katıların en hızlı çözünmesi için aynı anda ne uygulanmalıdır?

SORULAR

• Toz şeklinde maddeyi ısıtmak, karıştırmak ve kullanmak
formu, katı çözünür maddelerin daha hızlı çözünmesini sağlar.

• Çözünme sırasında karıştırma, daha fazla miktarda katı çözünür 
maddenin çözülmesine izin vermez, sadece daha hızlı çözünmeye 
izin verir.

NE ÖĞRENDİN
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Bir karışımda karıştırıldığında, maddeler kimliklerini korurlar, yani; kimyasal 
olarak değişmezler. Ayrıca karışımlardaki maddelerin kimyasal olarak birbirine 
bağlı olmadığı anlamına gelir! Bu, tek tek bileşenleri karışımlardan ayırmamızı 
sağlar.

4.5   BİLEŞENLERİN KARIŞIMDAN AYRILMASI:
                 TOHUNLAMA VE DEKANTASYON

tohumlama, dekantasyon

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Tohumlama işlemi normalde farklı maddeleri ayırmak için kullanılmaz, çoğunlukla 
aynı maddeden farklı boyutlardaki bileşenleri ayırmak için kullanılır.

Tohumlama ile kumun çakıldan ayrılması

Verimli topraktan taşları ayırmak için tohumlama uygulaması
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Örneğin, bahçıvanlar ekim işlerinde verimli topraktan taşları ayırır. İnşaatta ise, 
farklı granülasyona sahip kum farklı amaçlar için ayrılır.

Dekantasyon prosedürünün fotoğrafı

   Evlerde elek un elemek için 
kullanılır

Elemek için genellikle farklı göz boyutlarına sahip 
elekler kullanılır

En basit ayırma işlemi dekantasyondur. Heterojen karışımlar genellikle stabil 
değildir. Örneğin bir bardak suya kum koyup karıştırırsanız, belli bir süre sonra 
kum bardağın dibine yerleşir. Sıvının (suyun) başka bir bardağa dikkatlice 
boşaltılması, suyun kumdan kabaca ayrılmasını sağlar. Kabaca, çünkü suyun bir 
kısmı kumda kalıyor. Bir sıvının çökelmiş katı bir maddeden dikkatli bir şekilde 
boşaltılarak ayrılması işlemine dekantasyon/boşaltma denir.
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Dekantasyon ve çözünenin çözeltiden 
ayrılması

Bir bardağa iki kaşık tuz koyun. Ardından 4 yemek 
kaşığı su ilave edip birkaç dakika karıştırın. 
Karıştırmayı bırakın ve tuzun bardağın dibine çökmesine izin verin. 
Ardından, sıvının küçük bir kısmını dikkatlice bir kavanoz kapağına dökün 
(boşaltın). Kapağı gece boyunca güvenli bir yerde bırakın.
Ertesi gün kavanoz kapağındaki solüsyona ne olduğuna bakın.

Ne fark ediyorsun, kapakta ne var?

AKTİVİTE
Malzemeler:
tuz, su, bardak, 
kaşık, kavanoz 
kapağı.

1. Hangi karışımlar dekantasyon ile bileşenlerine ayrılabilir?

2. Evinizde ekim yapılıyor mu ve ne amaçla kullanılıyor?

SORULAR

• Tohumlama, genellikle farklı parçacık/parça boyutlarına sahip bir 
karışımın bileşenlerini ayırmak için kullanılır.

• Ekim için genellikle farklı göz açıklığına sahip elekler kullanılır.

• Dekantasyon, çökelmiş katı bir maddeden bir sıvının dikkatli bir 
şekilde boşaltılarak ayrılmasıdır.

NE ÖĞRENDİN

Ardıç meyveleri toplanırken iğne 
yapraklarının bir kısmı da toplanır.

Tahıl, ardıç meyvesi ve iğne karışımınız varsa, 
iğne yapraklarının geçmesi ve ardıç 
meyvelerinin elekte kalması için elek açıklıkları 
ne kadar olmalıdır?

Elek açıklıkları sadece yuvarlak mı yoksa kare de mi olmak zorunda?

DÜŞÜN!
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Filtrasyon, katı ve çözünmeyen bir maddenin sıvı bir çözücü veya 
çözeltiden ayrılmasını sağlar.

Filtre, çözücünün veya çözünmüş maddenin küçük parçacıklarının 
geçebileceği küçük açıklıklar içerir ve çözünmemiş maddeye ait daha büyük 
olanlar (çamurun bağlı olduğu) yüzeyinde tutulur. Bu sayede filtre, 
tohumlama işleminde aslında bir elek görevi görür.

Filtre genellikle filtre kağıdıdır.

4.6.  BİLEŞENLERİN BİR KARIŞIMDAN
               AYRILMASI:FİLTRASYON,
    KRİSTALLEŞME VE MANYETİK AYIRMA

süzme, buharlaştırma, kristalleştirme ve manyetik ayırma

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Filtreleme, filtre kahve hazırlamak için kullanılır

Çaylar filtre 
kağıda paketlenir

Evlerde ebeveynler 
bu kağıdı filtre 
kahve hazırlamak 
için kullanabilirler.
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Filtreleme resimde 
gösterilen ekipmanlar ile 
yapılmaktadır. Filtreleme/
sözme sırasında heterojen 
karışım huni içindeki filtre 
kağıdına dikkatlice aktarılır. 
Süzgeç kağıdından geçen 
sıvıya süzüntü denir. Katı 
çözünmeyen maddeye 
çökelti denir.

Filtre kağıdı, çözünmüş şeker veya tuzu sulu çözeltilerinden ayıramaz. Çözünen bu 
maddelerin yapı partiküllerinin boyutları filtre kağıdının açıklıklarından daha 
küçüktür, dolayısıyla içinden sorunsuz geçebilirler.

Süzüntü

 Filtre kağıdı

Huni

Çökelti

Heterojen karışım

Karışımlardan bileşenlerin ayrılması 
Su arıtma

Bir kum filtresi suyu 
arıtabilir.

Plastik bir şişeyi ortadan ikiye kesin. Şişenin ağzına 
bir bez bağlayın. İçerisine önce biraz pamuk koyun, 
üstüne bir kat kum ve kumun üstüne büyük çakıl 
taşları koyun. Filtre bir bardağa veya şişenin ikinci 
yarısına dikey olarak yerleştirilir.

Bir bardakta su ve çiçekler için biraz humus karışımı 
hazırlanır. Plastik kaşıkla karıştırılır ve çok bulanık 
olacak şekilde kum filtresine dökülür. Filtreden 
geçen su neye benziyor? Bulanık mı? Sarı ve şeffaf 
mı? Bulanık görünüyorsa, pamuğun üzerine daha 
ince bir kum tabakası koymak gerekir. Kum filtresi ile 
süzülmüş su içilmemelidir. O su sadece 
partiküllerden arındırılmıştır ve sağlık sorunlarına 
neden olabilecek bakteriler içerebilir!

AKTİVİTE Malzemeler: 
ip, kanvas, kum, çakıl veya 
çakıl taşı, plastik şişe, plastik 
kaşık, humus.

Filtrelemenin grafik gösterimi
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Ancak katı maddeleri bir çözeltiden nasıl ayırırsınız?

Bunları ayırmak için sıvı çözücüyü çıkarmak gerekir.

Bu, çözücüyü 
çözeltiden 
buharlaştırarak 
ve kristalleştirme 
adı verilen bir 
süreçte bir katı 
oluşturarak elde edilebilir.

Sıvıların yüzeyinde meydana gelen 
agrega halinin sıvıdan gaz haline 
değişmesine buharlaşma denir.

Buharlaşma saf maddelerde de gerçekleşir 
ve çözeltilerin bir ayrıcalığı değildir. Bir katı 
çözünenin bir çözeltiden ayrılması, 
çözücünün (su) buharlaşması için 
çözeltinin oda sıcaklığında bırakılmasıyla 
gerçekleştirilebilir ve çözeltinin ısıtılmasıyla 
hızlandırılabilir.
Buharlaşma sırasında, çözücünün tamamı 
buharlaşmadan önce kristalleşme 
meydana gelir.

Çözünen maddeyi elde etmek istediğimizde ve 
çözücüyle ilgilenmediğimizde bunu böyle yaparız.

Karışımların bileşenlerinin ayrılması, onların farklı 
özelliklerine dayanmaktadır.

Bazen bileşenlerden biri manyetik özelliklere sahipse, 
bu durumda bir mıknatıs uygulanarak karışımdan 
ayrılabilir.
Bir bileşeni bir karışımdan ayırmak için bir mıknatıs 
uygulama prosedürüne manyetik ayırma denir.

Demirin bir kum karışımından 
manyetik olarak ayrılmasının 

grafik gösterimi

Resimde, Lubin, Polonya'dan gelen halit 
mineralı gösterilmektedir. Bileşimiyle 

çoğunlukla sofra tuzuna eşittir. Tuzlu bir 
çözeltiden suyun yavaş buharlaşmasıyla 

oluşmuştur

Mağara süslemeleri, suyun buharlaşması ve 
kristalleşmesiyle oluşturulmuştur

Buharlaşma ilustrasyonu
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1. Hangi karışımlar süzme ile bileşenlerine ayrılabilir?

2. Filtrasyon gerçekleştirmek için hangi ekipman gereklidir?

3. Manyetik ayırma ne zaman uygulanır?

4. Kristalleşme ile ayrılan nedir?

SORULAR

• Filtrasyon, genellikle katı, çözünmeyen bir maddenin sıvı bir 
çözücü veya çözeltiden ayrılmasını sağlayan bir prosedürdür.

• Dekantasyon, katı çökelmiş bir maddeden bir sıvının dikkatli bir 
şekilde karıştırılarak/süzülerek ayrılmasıdır.

• Filtre kağıdından geçen sıvıya filtrat, filtre kağıdında kalan katı 
çözünmeyen maddeye ise çökelti denir.

• Çözünmüş katı maddeler kristalleştirme ile çözeltilerden ayrılabilir.

NE ÖĞRENDİN

Tuz ve kumu karışımlarından nasıl ayırabilirsiniz?

Demir talaşlarını, şekeri ve ezilmiş tebeşiri heterojen 
karışımlarından nasıl ayırabilirsiniz?

Çözünmüş katı madde doymuş çözeltilerden ayrılabilir mi yani 
buharlaşmaya ihtiyaç duymadan kristalleşme gerçekleşebilir mi ?

DÜŞÜN!
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1. Akşamları ağız ve diş hijyeninize dikkat ettiğinizde etrafınızda 
farklı türlerde karışımlar oluyor!

a)  Diş macunu nasıl bir karışımdır?               b)  Ağzı dezenfekte etmek için 
kullanılan su nasıl bir karışımdır?

c)  Kolonya nasıl bir karışımdır?                          d) Sabun köpüğü nasıl bir  
karışımdır?

2. Dört kapta karışımlar var.

tuz ve su un ve su fasulye ve sukum ve su

Karışımlarda bulunan maddelerden hangileri aşağıdakilerden hangisi ile ayrışabilir? 

a) dekantasyon/boşaltma?   b) filtreleme?   c) ekim?

d) buharlaşma?   e) manyetik ayırma?

ÖĞRENDİKLERİNİZİ TEST EDİNİZ
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3. Resimde filtrasyon ekipmanı gösterilmektedir.
Boşluklara uygun kelimeleri (terimleri) yazınız!

4. Aşağıdaki ifadeleri bir deftere yeniden yazın ve ifadenin doğru 
olması için boşlukları doldurun!

Cismin içinde__________bulunan ve boşlukta_____________kaplayan 
hallerinden biri maddedir.

Karışımlar, iki veya daha fazla başka maddenin 
___________değiştirmeden karıştırılmasından oluşan bir madde türüdür.

Hazırlandığı maddeler karışımda gözlenebiliyorsa, böyle bir karışıma 
____________________________ denir.

İki veya daha fazla katıyı karıştırarak, ne kadar karıştırmaya çalışırsanız çalışın, 
_____________ bir karışım elde edemezsiniz!

5. Bir not defterinde, karışımı (sayı) bileşenleri ayırma 
prosedürüyle (harf) birleştirin!

1) Şeker ve demir talaşı
2) Tebeşir ve su a) kristalleşme a) kristalleşme
3) Kum ve alkol
4) Şeker ve su
5) Limonata ve su
6) Çakıl ve kum 

b) filtrasyon/süzme
c) manyetik ayırma 
d) ekim
e) dekantasyon/boşaltma

7) Doğranmış zeytin ve su
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6. Bulmacayı çözünüz!

Bulmaca dikey olarak çözülür.Doğru doldurduğunuzda, koyu alanlarda 
karışımın türünü gösteren bir ipucu elde edersiniz!

1. Karışım türü.
2. Çözünmeyi hızlandırmak için ne yapılmalı?
3. Çözünmeyen maddenin zıttı.
4. İki veya daha fazla maddenin karıştırılmasıyla ne elde edilir?
5. Şekerin suda eritilmesiyle elde edilen homojen karışımın adı 

nedir?
6. Dekantasyon 

sırasında sıvıyı 
ne ayırır?

7. Manyetik özelliği 
olan maddelerin 
ayrılmasına ne ad 
verilir?

8. Bahçecilikte taşlar 
verimli topraktan 
hangi yöntemle 
ayrılır?

9. Maddeler karışım 
oluşturduklarında 
neyi tutarlar?

10. Sulu 
çözeltilerde
n su ne 
ileuzaklaştır
ılır?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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KONU 5: IŞIK VE GÖLGELER

ÖĞRENME SONUÇLARI:

Öğrenci şunları yapabilecektir:

1. Işığın göze giden yolunu anlatabilecek ve renkli görmenin 
sebeplerini açıklayabilecek;

2. Farklı malzemelerin gölgelerinde farklı ışık şiddeti olmasının nedenini 
açıklayabilecek;

3  Gölgenin konumu ve boyutunu ışığın geliş açısıyla ve nesne ile ışık 
    kaynağı arasındaki mesafeyle ilişkilendirebilecek. 
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Dünya gezegeni için en güçlü ışık 
kaynağı, yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 
santigrat derece olan büyük, kızgın 
bir gök cismi Güneş'tir.

Işığın yayılmasını ışık ışınları yardımıyla
 temsil ediyoruz.
Işık dalgası yayılımının yönünü ve 
doğrultusunu belirleyen yarım çizgiye 
ışık ışını denir.
Çoklu ışık ışınları bir ışık demeti oluşturur.

Işık kaynakları, ışık yayan cisimlerdir.

Doğal ışık kaynakları Güneş, yıldızlar, aynı zamanda şimşek, 
ateşböcekleri ve parlak yılan balıklarıdır.Onlar doğal olarak ışık yayarlar.

Yapay ışık kaynakları insan yapımıdır. Bunlar arasında mumlar, lambalar, el 
fenerleri, reflektörler, ekranlar vb.yer alır.

5.1 IŞIK

ışık kaynağı, ışık demeti, ışık, yansıma(refleksiyon)

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Işık kaynakları birincil ve ikincil olarak ayrılır.

Birincil ışık kaynakları, kendiliğinden ışık üreten ve çevreye yayan cisimlerdir. Bunlar 
Güneş, yıldızlar, lambalar, lazerler ve mumlardır.

Işık kaynakları
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İkincil ışık kaynakları, ışık üretmeyen, ancak başka bir ışık kaynağının ışığını 
yansıttıkları için parlayan cisimlerdir.
Bunlardan bazilari Ay, Dünya ve bizi çevreleyen cisimlerdir.

Ay tamamen karanlık bir cisimdir, ancak Güneş 
tarafından aydınlatıldığında ışığı yansıtır ve biz 
onu bir ışık kaynağı olarak görürüz.

Astronotlar, tıpkı bizim Ay'ı gördüğümüz gibi, 
Güneş tarafından aydınlatılan Dünya'yı bir ışık 
kaynağı olarak görürler.

Bizi çevreleyen cisimleri sadece ışık onlardan 
yansıdığı için görürüz.

Işık kaynağından gelen ışık bir cisme ulaşır ve ondan yansır yani cisimden 
yansıyarak gözünüze ulaşır. Bu şekilde etrafımızdaki tüm nesneleri görürüz.
Işık kaynağının olmadığı karanlık bir odada etrafımızdaki nesneleri göremeyiz. Bir 
cismi görebilmek için, bir kaynaktan gelen ışık ışınlarının cisimden yansıyarak 
gözümüze ulaşması gerekir.

Işık

Işık

Işık nasıl yayılır?  
a) Bir parça lastik hortum alın, düz tutun ve 
içinden yanan bir mum gözlemleyin.
b) Hortumu biraz bükün ve mumu tekrar gözlemleyin.
Ne farkettin? Cevabını açıkla.

2 AKTİVİTE
Malzemeler:
el feneri veya mum, 
lastik hortum.

El fenerinden gelen ışığın 
incelenmesi

El feneri, ışık huzmeleri 
aracılığıyla uzayda yayılan 
bir ışık kaynağıdır. El fenerini açın. Işığını 
gözlemleyin. Işığın lambadan mı geldiğini yoksa 
lambanın içine mi girdiğini nasıl araştırabileceğinizi 
düşünün.

1 AKTİVİTE
Malzemeler: 
el feneri, koyu 
karton.
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Olayları nasıl görüyoruz?

Resimdeki gibi kutu üzerinde iki delik açın.
Bir açıklık el fenerinin geçebileceği kadar 
büyük, diğer açıklık (delik) ise 1-2 cm'lik 
küçük, sizin görebilmenizi sağlayacak kadar.
Düğmeyi kutunun altına yerleştirin ve 
kapakla kapatın. El feneri için
açtığınız deliği bir nesne 
veya elinizle kapatın. İkinci 
açıklıktan bakıtığında, 
düğmeyi görebilecekmisin? 
El fenerini kullanarak ilk 
açıklığı aydınlatın. Şimdi 
ikinci açıklıktan düğmeyi 
görebilecek misisn?
Araştırma yapın ve 
sonuçlarınızı yazın.

Nasihat:
Çalışma ve okuma lambasını odanıza yerleştirirken ışığın doğrudan veya 
dolaylı olarak masanın üzerine düşerek görüşünüzü engellememesine 
dikkat edin. Çalışma masası ve odanın içi fazla aydınlık olmamalıdır.

3 AKTİVİTE
Malzemeler:
el feneri, kapaklı 
karton ayakkabı 
kutusu,ufak nesne – 
düğme veya madeni 
para, neşter.
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1. Resimde hangi ışık kaynakları gösteriliyor?

2. İnsan gözüne gelen ışınları arabaya bakarken çizin. Işınları 
yönlendirilmiş çizgiler olarak temsil edin.

3. Adamın gece arabayı nasıl gördüğünü açıklayın.

SORULAR

• Işık yayan cisimlere ışık kaynakları denir.

• Nesneleri aydınlatıldıklarında görürüz.

• Işık nesnelerden seker (yansıtır) ve gözümüze ulaşır.

• Işık düz bir çizgide hareket eder.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Okuma lambanızın yerini değiştirmeniz gerekiyor mu?

Cevabını açıkla.
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5.2   GÖKKUŞAĞI RENKLERİ

prizma, kırılma

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Gökkuşağı (ebem kuşağı veya aklım olarak 
da adlandırılır), ışığın dağılması (ayrışması) 
nedeniyle oluşan optik ve meteorolojik bir 
olgudur.
Gökkuşağı hakkındaki birçok anlayış ve 
teori, yaratılışının gerçek nedenleri 
keşfedilene kadar bir kenara bırakıldı.
Bugün gökkuşağının, güneş ışığının havadaki su damlacıklarının üzerine belirli bir 
açıyla düşmesiyle oluştuğunu biliyoruz ve gökkuşağını ev şartlarında da 
oluşturabiliyoruz.

Gökkuşağı nasıl oluşur?

Gökkuşağı, elem salma, ebem kuşağı veya aklım- atmosferdeki küçük su 
damlacıkları aracılığıyla ışığın kırılması nedeniyle güneş ışınlarından gelen ışık 
spektrumunun gökyüzünde görünmesine neden olan optik ve meteorolojik bir 
olgudur. Kırılma, gökyüzünde üstte kırmızı ve altta mor olmak üzere çok renkli bir 
kemerin oluşmasına neden olur.
Beyaz güneş ışığı yağmur damlalarının içinden geçtiğinde prizma gibi görünürler 
ve damlaların içinde ışığın kırılması ve yansıması gerçekleşir. Işık kırılır, yani 
damlaya girerken kırılır, içeriye yansır ve damladan çıkarken tekrar kırılır.

İngiliz bilim adamı Isaac Newton, yaklaşık 
300 yıl önce gökkuşağının doğru 
açıklamasını yaptı. Isaac Newton güneş 
ışığının (beyaz ışığın) birçok renkten 
oluştuğunu bir cam prizma kullanarak 
uygulamalı olarak gösterdi. Cam 
prizmadan geçen güneş ışınları kırılır, beyaz ışık tayfındaki her rengin kırılma açısı 
farklıdır. Aşağıdaki renkler elde edilir: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi 
ve mor.
Her yağmur damlası küçük bir prizma gibi davranır. Yağmur damlalarının 
arasından geçen güneş ışınları kırılarak gökkuşağını oluşturur. Beyaz ışık bir 
prizma kullanılarak bileşenlerine ayrılabilir. Bu durumda en çok kırılan mor ,en az 
kırılan ise kırmızı ışıtır.
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Gökkuşağı her zaman yağmur yağdığında ve 
aynı anda güneşin parladığında görülür

Güneşli günlerde suyla oynarken, çimleri sularken 
veya arabayı yıkarken genellikle kendimiz 
gökkuşağı yaratırız. Henüz kendi gökkuşağınızı 
yapmadıysanız, şimdi yapın.
Güneşli bir günde bahçe hortumunun fıskiyesinden su geçirin ve 
gökkuşağınızı gözlemleyin.
Güneş ışınlarının girdiği pencerenin yanındaki sehpanın üzerine içi su dolu 
bir bardak koyun. Güneş ışınları sudan geçecek ve bir cam prizmadan geçer 
gibi kırılacaktır. bardağın etrafında, duvarlara, tavana veya zemine bakın, bir 
yerde gökkuşağını bulacaksınız.
Gökkuşağının nerede görüneceği, ışığın yayılma yönüne ve camın şekline 
ve konumuna bağlıdır.

AKTİVİTE
Malzemeler:
püskürtücülü bahçe 
hortumu, suyla dolu 
bardaklar.

1. Yağmur damlasına ulaştığında ışığa ne olur?

2. Işık ışınlarının yağmur damlalarından geçerken ne olduğunu 
açıklamak için cam prizmayı kim kullandı?

3. Gökkuşağının renkleri nelerdir?

SORULAR

• Tüm bilimsel keşifler gözlem ve deneylere dayalıdır.

• Işığın beyaz rengi yedi renkten oluşur: kırmızı, turuncu, sarı, 
yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Gökyüzündeki gökkuşağının şekli nedir?
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Tüm yüzeyler ışığı yansıtır ve emer.

Atso pencerede kendi yüzünü 
görüyor. Pencere, Atso'nun yüzünden 
gelen ışığı onun kendi gözlerine 
yansıtır (refleksiyon).
Matey, düz gibi görünse de kesme 
tahtası üzerinde kendi görüntüsünü 
göremez. Ahşabın yüzeyi çok 
pürüzlüdür (düzensizdir) ve ışık 
ışınlarını yönlü olarak yansıtmaz, 
aksine her yöne saçar.

Tüm nesneler genellikle ışığı aynı 
anda emer ve yansıtır. Gelen ışığın ne 
kadarının yansıtılacağı nesnenin 
yüzeyine bağlıdır.
Bir kağıt yaprağı düzgün ve düz 
görünür, ama ona bakarsanız
Kağıdı mikroskop altında incelerseniz, 
üzerinde çok sayıda tümsek 
olduğunu fark edeceksiniz (resme 
bakınız).

Parlak yüzeyler, kendilerine ulaşan 
hemen hemen tüm ışık ışınlarını 
yansıtma özelliğine sahiptir. Örneğin, 
alüminyum folyo veya cilalı metal 
yüzeyler. Koyu ve siyah nesneler ışığı 
emer, bu yüzden onları siyah olarak 
görürüz. Bir yüzeyin net bir 
görüntüsünü elde edebilmek için 
önüne konulan cisimden gelen ışığı 
iyi yansıtması gerekir.

5.3  IŞIĞIN YANSIMASI
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Nesneleri nasıl görürüz ve neden renkli görürüz?
Işığın sekme (yansıtma) özelliği sayesinde nesneleri görürüz.

Gözümüz birçok rengi ayırt edebilir.
Tüm bu renkleri güneş spektrumunun ana renkleri olarak gruplandırıyoruz: 
kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor.

Beyaz ışık huzmesi/demeti bir yüzeyden tamamen yansıtılırsa, o zaman 
gözümüze beyaz ışık girer, yani cismi beyaz olarak görürüz.

Birçok nesne beyaz ışığın tüm renklerini yansıtmaz. Bazı renkler onları 
iter ,bazıları ise onları kendi içine çeker(emer). Nesneyi, o nesne tarafından 
itilen renkte göreceğiz.

Bitkilerin yapraklarını yeşil olarak görürüz, çünkü tayftaki tüm renkleri emerler, 
sadece yeşil olan itilir (yansıtılır). 

Bayrağı kırmızı olarak görüyoruz çünkü beyaz ışık tayfındaki tüm renkleri emiyor, 
sadece kırmızıyı yansıtıyor ve o sebepten sadece kırmızı gözümüze ulaşıyor.

Anna'nın saçı siyah çünkü beyaz ışık tayfındaki tüm renkleri soğuruyor ve 
hiçbir şey gözümüze ulaşmıyor. Aslında siyah, yansıyan ışığın olmamasıdır, 
yansıyan ışık ışınları yoktur.

Resimde mor renkte pantolon 
gösteriliyor. Beyaz ışığın tüm 
renkleri emilir, sadece mor itilir.

Kırmızı bluz, kırmızı dışındaki tüm renkleri içine çeker. Kırmızıyı  iter.
Mavi şort mavi rengi iter , diğer renkleri ise emer.

Beyaz
ışık

Kırmızı
bluz

Mavi
şort
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Farklı yüzeyler ışığı nasıl yansıtır? 

Yeni araştırma için gerekli malzemeleri hazırlayın. 
Yüzeylerini gözlemleyeceğiniz nesneleri seçin. 
Tahminlerinize göre nesneleri ışığı en iyi 
yansıtacak nesneden başlayarak ışığı en az 
yansıtacak nesneye doğru sıralayın ve 
tahminlerinizi bir tabloya kaydedin. Ardından 
araştırmaya başlayabilirsiniz. Lambayı ve 
incelemekte olduğunuz yüzeyi, ışık yüzeyden yansıyacak şekilde 
konumlandırın. Yoğunluğu ölçebilmesi için cep telefonunu yansıyan ışığın 
yoluna yerleştirin. Ölçülen değeri bir tabloya kaydedin. İkinci yüzeyi birinci 
yüzeyin yerine yerleştirin. Dikkatli olun, lambanın ve telefonun konumunu, 
geliş ve yansıma açısını değiştirmemelisiniz! Her konu için elde ettiğiniz 
sonuçları yazın. Sıralamanız aynı mı kalacak yoksa yeniden düzenlemek 
zorunda kalacak mısınız? Yeniden düzenlerseniz, nedenini açıklayın.
Sonuçları bir tablo ve çubuk grafikte sunun.

AKTİVİTE
Malzemeler:
bir el feneri, lüks metre 
veya parlaklık ölçüm 
uygulaması olan bir 
akıllı telefon ve en az altı 
nesne.

1. Araştırmanızın iyi yapıldığını iddia edebilir misiniz? Sonuçlarınız neden 
güvenilir olmayabilir?

2. Varsayımlarınızı onayladınız mı?

3. Araştırmanız sizi hangi sonuçlara götürdü?

SORULAR

• Düz ve pürüzsüz yüzeyler ışığı yansıtırken (refleksiyon) görüntü 
verir ve ayna gibi davranır.

• Pürüzlü yüzeyler ayna gibi davranmaz.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Aynalar bulunmadan önce insanlar aynaya bakar mıydı?
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5.4  IŞIK YAYILMASI YOLUNUN VE YÖNÜNÜN
                              DEĞİŞTİRİLMESİ

açı, ışın, gelen ışın ve gelme açısı, kırılan ışın ve kırılma açısı

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Işık yansıdıktan sonra nasıl yayılır?
Bu soruyu cevaplamak için, güzelce seken bir top 
kullanabilirsiniz, çünkü o aynı zamanda bir ışık huzmesi 
gibi de davranır. Topun zıplarken hareketini çizerseniz, 
ortaya çıkan çizgi size bir güneş ışınını hatırlatacaktır.
Bakalım Marko ne yapmış.
Marko topu dikey olarak yüzeye doğru atar ve top aynı 
şekilde ellerine döner.

İkinci resimde
Marko topu 
yüzeye belirli 
bir açıyla fırlatıyor ve diğer tarafta 
top aynı açıyla yüzeyden sekiyor.

Işık ışınları, tıpkı bir topun düz bir 
yüzeyden sekmesi gibi aynalardan 
yansır. Işık ışınlarını çizgiler halinde 
çiziyoruz ve üzerlerine ışının yönünü 
gösteren oklar koyuyoruz. 

Gelen (gelen) ışının açısı, yansıyan 
(yansıtılan) ışının açısına eşittir. Gelen 
ışının aynaya değdiği noktada, yani 
yansıyan ışının başladığı noktada, 
ışınlar ile normal (aynaya dik çizdiğimiz 
bir çizgi) arasındaki açılar ölçülür.

Top dikey olarak aşağı 
doğru atıldığında

Yüzeye ilişkin bir açıyla atıldığında 
top

normal

ayna

kırılan
ışın

kırılma 
açısı 
(yansıma) 

gelen
açısı

gelen
ışın



130

Aynadan yansıyan ışığın incelenmesi

Siyah kağıttan, her biri lamba kaynağının yarısını 
kaplayacak şekilde iki küçük parça kesin. Bunları 
lambanın çıkışına, içinden yalnızca dar bir ışık 
huzmesi çıkacak şekilde yerleştirin ve kendinden 
yapışkanlı bantla yapıştırın. Aynayı sinter hattına 
yerleştirin. Lambayı, dar ışık huzmesi masanın 
yüzeyi boyunca kayacak ve sinterin merkezinin 
olduğu noktada aynanın üzerine düşecek şekilde ayarlayın. Geliş açısını ölçün 
(gelen ışın ile ayna normali arasında). Kırılma açısını ölçün (kırılan ışın ile normal 
arasında). Açıların değerlerini bir tabloya yazın. Geliş açısını değiştirin. Açıları 
tekrar ölçün. Farklı geliş açıları için çoklu ölçümler yapın.

AKTİVİTE
Malzemeler:
el feneri, ayna, siyah 
kağıt, makas, 
kendinden 
yapışkanlı bant, 
baskılı/çizilmiş 
sinterli kağıt.

1. Bir önceki alıştırmadaki ışın yayılımını çizin.
Yollarını ve yönlerini çizgiler ve oklarla işaretleyin.

2. Geliş açısı ve kırılma açısı neye bağlıdır?

3. Bu tür faaliyetler neden birkaç kez tekrarlanmalıdır?

SORULAR

• Işığın kırılma yasasına (yansıma) göre, geliş açısı ve kırılma açısının 
büyüklüğü eşittir.

• Gelme açısı, gelen ışının normalle yaptığı açıdır.

• Kırılma açısı, kırılan ışının normalle yaptığı açıdır.

• Çoğu cisim beyaz ışığın tüm renklerini yansıtmaz, onları yansıtır 
(soğurur) ve biz onları onlardan kırılan (yansıyan) ve gözümüze ulaşan 
renkte görürüz.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Işığın yansıma açısı, arkanızı görmek için aynayı nasıl tutmanız 
gerektiğini nasıl etkiler?
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5.5  AYNA VE PERİSKOP

yüzey, ayna, şekil, periskop

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Gelen ışık ışınlarının çoğunu yansıtan düz bir yüzeye düzlem ayna denir. Düz 
aynalar, bir tarafı ince bir metal tabakası ile kaplanmış çok pürüzsüz bir cam yüzeye 
sahiptir. Aynada yüzünüze baktığınızda yüzünüze gelen ışık yüzünüzden yansır 
(seker), aynaya gider ve ayna tarafından yansıtılır, sonra gözlerinize ulaşır. Aynada 
görülene cismin ayna karşısındaki görüntüsü denir.

Düz bir aynadan ışık yansıtma 
yöntemini çizim yoluyla da 
açıklayabiliriz. Bir ışık kaynağından 
gelen ışınları aynaya doğru 
yönlendirilmiş düz çizgiler olarak çizeriz. 
Yönü, ışını temsil eden çizgi üzerinde bir 
okla işaretliyoruz. Bu çizgi (ışın) aynaya 
değdiğinde ondan yansıyacaktır.

Işık ışınlarının 
hareket yönünün 
değiştirilmesi 
gerektiğinde birçok 
cihazda düz aynalar 
kullanılmaktadır. 
Örneğin, 
denizaltılarda su 
yüzeyinin 
üzerindekileri 
gözlemlmlemek için 
kullanılan periskopa 
dahil edilirler.

(L) şekli:

• Hayal ürünü (gerçek dışı),
• Doğru,
• Nesne ile eşit büyüklükte,
• Aynanın önündeki nesne

ile aynadan aynı uzaklıkta,

• Şeklin sol tarafı nesnenin sağ 
tarafıdır ve bunun tersi de geçerlidir – 
bu olguya ayna simetrisi denir.

Cisim ve görüntü aynanın düz yüzeyinin normali üzerinde ve 
aynadan aynı uzaklıkta bulunmaktadır.

L P
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Periskop nasıl çalışır?

Denizaltı su altında gizlenmiş olsa da, 
su yüzeyinin üzerinde neler olup 
bittiğini gözlemlemek için periskop 
kullanılabilir. Bir cisimden gelen ışık 
demeti, su yüzeyinin üzerindeki bir 
ayna tarafından yansıtılır ve 
denizaltının içindeki bir aynaya gider 
ve buradan tekrar yansıtılarak 
gözlemcinin gözüne ulaşır.

Periskop

ayna

ayna

ışık yayılımının
 yolu ve yönü

Düz bir aynanın karşısına geçin ve kendinizi 
gözlemleyin. Boyut olarak kişiliğinizden farklı 
mısınız? Sizden hanginiz aynaya daha yakınsınız? 
Elinizi aynanın arkasına uzatın ve kişiye dokunmaya çalışın. 
Parmak uçlarınızla hissedebilmeyi başarabildiniz mi?
Sağ elini kaldır. Senin aynadaki kişiliğin hangi elini 
kaldırdı? Bir kağıda bir mesaj yazın ve kağıdı 
aynanın önünde tutun. Kâğıttaki görüntü aynadaki 
görüntüden farklı mıdır ve nasıldır? Ambulansların 
üzerinde metinler neden böyle yazılır?

1 AKTİVİTE
Malzemeler:
ayna

İki ayna alın ve bunları dikey konumda dik 
açılarla yerleştirin. Dikey olarak yerleştirilmiş 
aynaların temas ettiği çizgiye en yakın olacak 
şekilde küçük bir nesneyi (madeni para, ataç, 
saç tokası) yerleştirin. Aynalarda cismin kaç şeklini görebilirsiniz? Bunun 
neden böyle olduğunu açıklayın.

2 AKTİVİTE
Malzemeler:
iki küçük ayna,
küçük bir nesne
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1. Işığı yansıtan herhangi bir düz yüzeye düz ayna diyebilir miyiz?

2. Cisimlere aynada nasıl baktığınızı çizim yoluyla gösterin.

3. Bir kaynaktan gelen birkaç ışık ışını çizin.
Yolu ve yönü nasıl işaretlediğinize dikkat edin.

4. Periskopun çalışmasını açıklayan A, B, C ve D cümlelerini doğru 
sıralamayla yerleştirin.

B.  Işık güneşten cisme gelir.

C.  Işık nesneden seker ve su yüzeyinin üzerindeki üst aynaya düşer.

D.  Işık, üst aynadan seker ve periskop boyunca alt aynaya 
      doğru hareket eder.

SORULAR

• Düz aynalar, ışığı yansıtan (yansıtan) pürüzsüz bir yüzeye 
sahiptir.

• Düz bir aynada, aynanın önündeki nesne ile aynı boyutta bir görüntü 
görürüz.

• Düz aynadaki şekil gerçek değildir ve cismin aynaya olan uzaklığı 
aynıdır.

• Nesnenin sol tarafı, kişinin sağ tarafıdır ve tersi de geçerlidir.

• Periskop, yüzeylerin üstünü ve arkasını görmek için aynalar 
kullanarak çalışır.

NE ÖĞRENDİN

A.  Işık, denizaltının alt kısmında bulunan aynadan yansır ve 
      gözünüze gelir.

DÜŞÜN!

Aynalarda yansıtılan tüm nesneler, aslıları ile aynı boyutta mı?
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Anita birçok aynası olan kuaförü ziyaret etti. 
Önüne, soluna, sağına bakındı ama arkadan kendini 
göremedi. Kuaför Eva, örgülerini arkadan görebilmesi 
için ona ayna tuttu. 
Anita, başının arkasını ve güzel örgülerini görebildiği 
için mutlu oldu. Kuafördeki ışık kaynağı Anita'nın 
başının arkasını aydınlatıyor.

Başının arkasından yansıyan ışık, Eva'nın elinde tuttuğu aynaya hisabet ediyor. 
Eva'nın aynasından seken ışık Anita'nın karşısındaki 
aynaya doğru yönelir ,tekrar Anita'nın aynasından 
seker ve onun gözlerine ulaşır.

Bu aynalar periskopa 
yerleştirilenler gibi 
davranır.

Aşağıdaki resimler, 
aynaları kullanmanın 
çeşitli yollarını 
göstermektedir. 
İnsanların bu aynalarla 
nesneleri neden ve nasıl 
görmeyi başardıklarını 
tartışın.

5.6  AYNA UYGULAMASI

Yolda tehlikeli virajda 
güvenlik aynası

Mağazada güvenlik 
aynası

Diş hekimi tarafından 
kullanılan bir ayna 

Arabada dikiz aynası
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Yapışkan kağıda 
bir şeyler çizin ve 
notu 
arkadaşınızın 
sırtına yapıştırın.

Ne çizdiğinizi anlaması için kendisine 
iki ayna verin.

Bir aynayı önüne tutması ve diğerini 
arkasından hareket ettirmesi için 
tavsiyede bulunarak ona yardım 
edin.Çizimi gösterdiğinde, aynaların 
neden arkasını görmesine yardımcı 
olduğunu tartışın.

Işığın özelliklerinden hangisi onun bunu 
yapmasını mümkün kıldı?

Malzemeler:
keçeli kalem, notlar 
için kendinden 
yapışkanlı kağıt, 
küçük aynalar.

1. Arabada dikiz aynası ile arkamızdaki nesneleri ve araçları 
nasıl görürüz?

2. Diş hekimi arka dişlerinizi ayna ile incelediğinde ışığın yayıldığı yolu 
çizin.

3. Tehlikeli virajlarda aynalar neden zorunludur?

SORULAR

• Aynalar sayesinde ulaşılamayan yerlerde ve arkamızda 
bulunan nesneleri görebiliriz. 

NE ÖĞRENDİN

AKTİVİTE

Sırtında ne var?
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Işık düz bir çizgide yayılır. Bu, ışığın yoluna opak(saydam olmayan) bir engel 
konulursa ışığın engelin arkasından geçemeyeceği anlamına gelir. Böylece 
engelin arkasında ışık olmayacaktır. 

Engelin arkasındaki o karanlık alana ise gölge denir.

Işık yolu, opak bir nesne tarafından engellendiğinde veya kapatıldığında, 
nesnenin içinden geçemez.

Nesnenin diğer tarafında gölge oluşur.

5.7  GÖLGELER

gölge, ışık ışınları

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Gözlemleyin ve gölgeler oluşturun
Dışarı çıkın ve nesnelerin gölgelerini 
gözlemleyin. Kendi gölgenizi oluşturun.

1 AKTİVİTE
Malzemeler: 
güneşli gün.

Güneş ışığı ağaçlar tarafından engelleniyor.
Bu nedenle, ağaçların gölgeleri oluşur
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1. Bahçenizde güneşli bir günde gölgelerin kime ait olduğunu söyleyebilir 
misiniz?

2. Okul bahçesinde dururken gölgenizin nasıl oluştuğunu çizin. Birkaç ışın 
çizin. Güneşin konumunu ve gölgenizin konumunu gösterin.

SORULAR

• Işık düz bir çizgide yayılır.

• Opak bir cisim güneş ışınlarının hareketini engellediğinde gölge 
oluşur.

NE ÖĞRENDİN

Kuklalı gölge oyunu 
En sevdiğin hikaye hangisi? 
Ona anlatmaya çalış.

Hikayenizin karakterlerini çizin, kartona 
aktarın ve kesin.
Matkapla gözler ve onlar için dekoratif 
birkaç delik açın.
Kuklaları yapışkan bantla çubuklara tutturun 
ve hikayeyi uygulamaya başlayın.

Hazır olduğunuzda, arkadaşlarınızı bir gölge oyununa davet edin.

2 AKTİVİTE
Malzemeler: 
makas, matkap,
yapışkan bant,
ışık kaynağı,
ekran.

DÜŞÜN!

Işık düz bir çizgide yayılmasaydı gölge oluşumu mümkün olur muydu?
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5.8 ŞEFFAF OPAK MALZEMELER

opak, şeffaf, ışıklı

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Opak bir nesne güneş ışınlarının hareketini engellediğinde gölge oluşur. 
Güneşe sırtınızı döndüğünüzde, gölgenizi önünüzde görebilirsiniz. Gölge, 
vücudunuzun ışığı geçirip karşı tarafa geçmesine ve önünüzdeki zemini 
aydınlatmasına izin vermediği için oluşur.

Opak maddeler ışığı geçirmeyen maddelerdir.
Opak nesneler koyu gölgeler oluşturur.

Şeffaf malzemeler ışığın geçmesine izin verir.
Şeffaf nesneler gölge yapmaz.

Kısmen şeffaf malzemeler, ışık ışınlarının bir kısmının geçmesine izin verir.
Kısmen şeffaf nesneler daha açık gölgeler oluşturur.
Kısmen şeffaf malzemeler sadece gri gölgeler oluşturmaz, gölgeler 
renklendirilebilir. Örneğin, kırmızı bir folyodan kırmızı renge sahip gölge elde 
ederiz. Kısmen şeffaf malzemeler, ışığın bir kısmının geçmesine izin verdiği için 
opak malzemelere göre daha açık gölgeler oluşturur.

Temiz cam şeffaf bir malzemedir.

Güneş gözlükleri renkli camdan yapılmıştır. Bu tür malzeme 
kısmen şeffaftır.Bu ışığın bir kısmının kendisinden geçmesine 
izin verir, ancak ışığın tamamının geçmesine izin vermez.

Gölge tonları

Gölgeleri gözlemlediğimiz gri renginin tonlarını 
düşünelim.

Saydam malzemelerin gölgesi yoktur, bu nedenle diyagramda gölgelerinin rengini 
no. 1. 5 numaranın altında opak bir nesne ile ışığın tamamen engellenmesiyle 
oluşan bir gölge sunulmaktadır. 2, 3, 4 numaralarda kısmen saydam bir nesneyle 
ışığın yolunu kapatarak oluşturulan daha açık gölgeler temsil edilmiştir.

1 2 3 4 5
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Malzemelerde şeffaflığının incelenmesi 
Gözlem için hazırladığınız nesnelerin her birinin 
bir taraftan aydınlatıldığında ne tür bir gölge 
oluşturacağını tahmin ederek başlayın.

1 ile 5 arasındaki gölgeler için sağlanan 
anahtarı kullanın.
Nesnelerden herhangi biri opak mı?
Nesnelerden hangisinin saydam, hangisinin ışıklı olduğunu öğrenin?
Araştırmanıza başlamadan önce varsayımlarınızı yazın.
İyi bir plan yapın ve araştırmanızı gerçekleştirin. Elde edilen sonuçları bir 
çubuk grafikte sunun ve sonucu açıklayın.

AKTİVİTE
Malzemeler:
yoğun bir ışık 
kaynağı, ekran, farklı 
malzemelerden 
yapılmış en az altı 
nesne.

1. Beklentileriniz karşılandı mı? Hangi maddeler ışığı geçirmez?

2. Yaptığınız araştırmanın iyi planlanıp yürütüldüğünden emin 
misiniz?

3. Hangi iki malzeme farklı gölgeler verir? Neden böyle 
davrandıklarını açıklayın.

SORULAR

• Opak malzemeler ışığı geçirmezler.

• Yarı şeffaf malzemeler ışığı geçirir.

• Kısmen şeffaf (saydam) malzemeler, ışık ışınlarının bir kısmını geçirir.

NE ÖĞRENDİN

Günlük hayatınızda kullandığınız hangi objeler ışık saçan yani ışığı kısmen 
ileten maddelerden yapılmıştır?

DÜŞÜN!
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5.9  GÖLGELERİN BOYUTU

Kontrol edilen ,değişken

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Gölgenin ne olacağı, boyutu ve keskinliği, ışık kaynağının boyutuna, 
aydınlatılan nesnenin boyutuna, karşılıklı konumlarına ve mesafelerine 
bağlıdır.

Luke ve Stefan bir timsah figürü yaptılar 
ve gölgesini duvara yansıttılar. Figürün 
ışık kaynağına olan uzaklığı değiştikçe 
ekrandaki gölge ya büyüdü ya da küçüldü.
Bu sayede timsah bir kertenkelenin 
gölgesi, bazen de silüetinden çok daha 
büyük ve daha korkunç bir gölge haline geldi.

Nesnenin ekrana ve ışık kaynağına göre konumu, nesnenin gölgesinin 
boyutunu etkiler mi?

Ekran ile nesne arasındaki mesafeye bağlı 
olarak gölge boyutları

Bu etkinlikte gölge boyutunun ekran ile nesne 
arasındaki uzaklığa bağımlılığı araştırılmalıdır. 
Bu amaçla, ekran ile nesne arasındaki farklı 
mesafelerde gölgenin boyutu ölçülür. Ekran ve 
nesne 1 m mesafeye yerleştirilir. Işık kaynağı, 
ekrandan daha büyük olmayan bir gölge 
oluşturacak nesneden uzağa yerleştirilir. 
Ekran 10 cm'lik artışlarla hareket ettirilerek ekran ile nesne arasındaki mesafe 
azaltılır. Mesafe ve gölge boyutu ölçümleri bir tabloya kaydedilir. DİKKAT , 
nesne ile kaynak arasındaki mesafeyi değiştirmemelisiniz! Tüm ölçümleri 
üçer defa yapın ve bir tabloya kaydedin. Elde edilen sonuçları bir grafik 
üzerinde sunun. Bu durumda ekran ile nesne arasındaki mesafe bağımsız 
değişken, gölgenin boyutu ise bağımlı değişkendir.

1 AKTİVİTE
Malzemeler:
ışık kaynağı, perde, 
gölge yansıtacağınız 
silüet,
cetvel veya esnek 
metronom, yapışkan 
bant, siyah mürekkepli 
kalem.
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1. Araştırmanızda hangi değişken sabit kaldı (değişmedi), 
hangisi değişti?

2. Her ölçümü en az bir kez tekrarlamanız gerektiğini biliyorsunuz, tekrar 
ölçüm yaptığınızda aynı sonuçları mı aldınız?

3. Gölge boyutunun nesne ile ışık kaynağı arasındaki mesafenin boyutuna 
bağımlılığı hakkında hangi sonuca ulaştınız?

4. İkinci aktivitede ölçümlerde herhangi bir zorluk yaşandı mı? Mesafe 
arttıkça gölge nasıl değişti? Boyut dışında gölgede herhangi bir 
değişiklik oldu mu? Araştırmadan hangi ek sonuca varabilirsiniz?

SORULAR

• Gölgenin boyutu, nesnenin ışık kaynağından yaptığı mesafeye 
bağlıdır.

NE ÖĞRENDİN

Işık kaynağı ile nesne arasındaki mesafeye 
bağlı olarak gölge boyutları

Bu etkinlikte gölgenin nesne ile ışık kaynağı 
arasındaki uzaklığa bağımlılığı araştırılmalıdır. 
Bu amaçla, nesne ile ışık kaynağı arasındaki farklı 
mesafelerde gölgenin boyutu ölçülür. Ekran, 
nesneden 1 m mesafeye yerleştirilir. Işık kaynağı, 
ekrandan daha büyük olmayan bir gölge 
oluşturacak nesneden uzağa yerleştirilir. 
Kaynak nesneden 10 cm'lik artışlarla uzaklaştırılarak nesne ile kaynak 
arasındaki mesafe artırılır. Mesafe ve gölge boyutu için ölçümler bir tabloya 
kaydedilir. Tüm ölçümleri üçer defa yapın ve bir tabloya kaydedin. Elde edilen 
sonuçları bir grafik üzerinde sunun. DİKKAT, nesne ile ekran arasındaki 
mesafeyi değiştirmemelisiniz! Bu durumda, ışık kaynağı ile nesne arasındaki 
mesafe bağımsız değişkendir ve gölgenin boyutu bağımlı değişkendir.

2  AKTİVİTE
Malzemeler:
ışık kaynağı, perde, 
gölge yansıtacağınız 
silüet,
cetvel veya esnek 
metronom, yapışkan 
bant, siyah mürekkepli 
kalem.
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Aydınlatma şiddeti, bir birim zamanda bir birim yüzeye düşen ışık enerjisi 
miktarının bir ölçüsüdür. Işık yoğunluğunun ölçü birimi lüks'tür. Aydınlatma 
yoğunluğunun ölçüldüğü cihaza (alet) lüksmetre denir. Bir zamanlar aydınlatma 
şiddeti birimi lux yerine bir mumdu, yani parlaklık yoğunluğu o mumun parlaklık 
yoğunluğuyla karşılaştırılıyordu.

Dijital lüksmetre, aydınlatma yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bir 
cihazdır. Parlaklık yoğunluğu, ışık kaynağından uzaklaştıkça azalır.

5.10 IŞIK YOĞUNLUĞU

yoğunluk, lüksmetre, lüks

ÖĞRENİLECEK KELİMELER:

Işık yoğunluğunu ölçmek için dijital 
lüksmetre

Seralarda sıcaklık, hava nemi ve ışık yoğunluğu kontrol 
edilmektedir

Film yapımcılarının, film karelerini çekmek için ışık yoğunluğunun iyi olduğundan emin 
olmaları gerekir
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Işık yoğunluğunun ölçülmesi  

Lüksmetre ile farklı yerlerdeki ışık 
yoğunluğunu ölçün - dışarıda güneşte, 
gölgede, sınıf içinde ve karanlık bir dolapta. 
Elde edilen değerleri yazınız.

Bir mum, bir lamba ve bir LED'i karşılaştırarak ışık yoğunluğunu ölçmek 
için bir aktivite planlayın. Üç ışık kaynağından hangisinin en çok ve 
hangisinin daha az aydınlattığını tahmin edin. Tahmininizin doğruluğunu 
kontrol etmek için, böyle bir lamba kullanırken kesintisiz okuyabileceğiniz 
mesafeyi ölçün ve gözlemlerinizi kaydedin. Üç ışık kaynağını en zayıftan 
en güçlü aydınlatıcıya doğru düzenleyin.

AKTİVİTE
Malzemeler: 
lüksmetre veya 
parlaklık ölçüm 
uygulaması olan bir 
akıllı telefon, mum, el 
feneri , LED-diyot, kitap, 
cetvel.

1. Farklı ışık kaynaklarının ürettiği ışığın yoğunluğunu nasıl 
karşılaştırdınız? Sonuçlarınız varsayımlarınızla örtüşüyor mu?

2. Neden iyi davrandığınızı ve araştırmanızın güvenilir 
olduğunu düşünüyorsunuz?

SORULAR

• Lux, ışık yoğunluğunun bir ölçü birimidir.

• Lüksmetre, ışık yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bir alettir.

NE ÖĞRENDİN

DÜŞÜN!

Işığın yoğunluğu fotoğrafçılığı nasıl etkiler?
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2.  Aşağıdaki tabloda verilen yüzeylerden hangileri ışığı yansıtır, 
hangileri soğurur?
çamurlu su                         ayna                              berrak su                              ağaç

3.  Aşağıdaki malzemelerden hangisi: naylon folyo, alüminyum folyo, 
cam, tahta blok, renkli cam

a) opak mı?

b) şeffaflar mı?

c) Hangi maddeler kısmen (şeffaf)saydamdır?

1. İvana bir süredir kedisini bulamıyor. Bir el feneri alıp tüm 
saklanma yerlerine, yatağın altına, masaya, oyuncak bebek evine 
ve gizlice girebileceği her yere bakmayı karar verdi. Çok 
geçmeden kedisini buldu ve çok mutlu oldu.

a) İvana hangi ışık kaynağını kullandı ve neyi aydınlattı?

b)  Verilen kelimeleri kullanarak, İvana'nın kediyi neden görebildiğini 
      açıklamak için iki cümle yazın. Işık, el feneri, yayılma, gözler, yansıtma.
 

ÖĞRENDİKLERİNİZİ TEST EDİN

4.  Emil ve Harry ilk kez uzun tünelde araba sürdüler. Araba tünele 
girdiğinde, onlara tamamen karanlıktaymışlar gibi geldi.
Birkaç dakika sonra Harry, "Bak Emil, tünelin sonunda ışık 
görünüyor!"diye bağırır.

Harry ve Emil tünelin başında, tünelin sonundaki ışığı neden 
göremediler? Açıklayınız.
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8. Güneşli bir günde güneşin konumuna bağlı olarak gölgelerin 
uzunluklarını ve yönlerini çizin.

7. Verilen kelimelerden gölgelerin oluşumu ile ilgili doğru bir açıklama yapınız: 

gölge

ışık

ışık kaynağı

nesne

engelliyor

opak

5. Işık ışınlarını yansıtan bazı yüzeyleri listeleyiniz.

6. Işık ışınlarını emen bazı yüzeyleri listeleyin.

9. Bobi gölge oyunu yapıyor. Kartondan bir oyuncak bebek yaptı, onu 
bir çubuğa yerleştirdi ve bir ışık kaynağı tuttu. Kuklanın  gölgesinin 
çok büyük olduğunu görünce şaşırdı. Gölgeyi azaltmak için ne 
yapacağını düşündü ve arkadaşlarından yardım istedi. Bobi'ye 
yardım etmek için bilmeniz gerekenler nelerdir:

a) Işık kaynağı ve perde olarak ne kullandı?

b) Gölgeyi azaltmanın iki yolunu açıklayın.
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