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1. ÜNİTE
F.4.1. Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri / Dünya ve Evren
F.4.1.1. Yer Kabuğunun Yapısı
F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.
1. ETKİNLİK: DOĞRU ÇIKIŞ HANGİSİ?
Aşağıda kayaç, maden ve minerallerle ilgili olarak hazırlanmış, doğru ve yanlış cümleleri içeren
bir etkinliğe yer verilmiştir. 1. numaralı kutucukta yer alan ifadeden başlayarak cümleleri
okuyunuz. Okuduğunuz cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek, okların sizi
yönlendirdiği çıkışa doğru ilerleyiniz. Doğru çıkış hangisi bulunuz.
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2. ETKİNLİK: FOSİLLERİN OLUŞUM DÖNGÜSÜ
Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz kayaçlar milyonlarca yıllıktır. Fosiller Dünya’nın tarihi
geçmişi ile ilgili bilgileri günümüze taşır. Sizce fosiller nasıl oluşur? Aşağıda size fosillerin
oluşum sürecini açıklayan cümleler verilmiştir. Bu cümleleri, fosillerin oluşum sürecindeki
adımları düşünerek doğru bir şekilde sıralayınız.
Fosil oluşumunun adımları;


Yer kabuğunda zaman içinde aşınmalar olur………………………….



Kayalar aşınmaya uğrar. ……………………………



Canlı bir varlıktan fosile dönüşmek uzun yıllar alır. ………………………….



Ölmüş hayvanlar deniz dibine batar ve kalıntıları yavaş yavaş tortul tabakalarıyla
örtülür…………………



Fosiller yüzeyde açığa çıkar…………………..



Tortulların

altta

kalan

katmanları

taşlaşır

ve

kalıntılar

sertleşerek

fosili

oluşturur……………………

F.4.1.2. Dünya’mızın Hareketleri
F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
F.4.1.2.2. Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
3. ETKİNLİK: DÜNYA’NIN HAREKETLERİ
Aşağıda Dünya’nın hareketleri ile ilgili cümleler verilmiştir. Bu ifadeleri okuyunuz. Bu ifadeler
doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğuna X işareti koyunuz.
Dünya’nın Hareketleri

D Y

Dünya’nın iki tür hareketi vardır.
Dünya kendi etrafında dolanma hareketi yapar.
Dünya Güneş etrafında dönme hareketi yapar.
Dünya’nın Güneş etrafında dolandığı süreye 1 yıl denir.
Dünya kendi etrafında dönmesini 24 saatte tamamlar. Bu süreye 1 gün denir.
Dünya kendi etrafında doğudan batıya döner.
Bir yıl 365 gün 6 saattir.
Dünya’nın kendi etrafındaki dönme hareketi sonucu, Güneş ışığı alan yerlerde
gündüz; alamayan bölgelerde gece yaşanır.
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2. ÜNİTE
F.4.2. Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
F.4.2.1. Besinler ve Özellikleri
F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma
verilerine dayalı olarak tartışır.
F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.
F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir.
4. ETKİNLİK: BESİN İÇERİKLERİNİ TANIYALIM
Aşağıdaki kutucuklarda yiyecek ve içecek isimleri yer almaktadır. Bu kutucuklarda bulunan
ifadeleri kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
Yoğurt

Ekmek

Yumurta

Su

Ceviz

Peynir

Baklagiller

Limonata

Ispanak

Tereyağı

Balık

Mandalina

Yukarıdaki kutucukların hangilerinde;








Karbonhidratça zengin besinler bulunur?
………………………………………………………….
Seçtiğiniz yiyeceklerden hangileri vücudumuza enerji sağlar?
………………………………………………………….
Protein bakımından zengin besinler bulunur?
………………………………………………………….
Yağlar bakımından zengin besinler bulunur?
………………………………………………………….
Seçtiğiniz yiyeceklerden hangisi C vitamini bakımından zengindir?
………………………………………………………….
Seçtiğiniz yiyeceklerin hangisinde mineraller bulunur?
………………………………………………………….
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5. ETKİNLİK: BESİNLER HARİTAM TANIYALIM
Aşağıda besin içerikleri ve onların canlı yaşamındaki görevleri ile ilgili bir harita verilmiştir.
Verilen haritada boş bırakılan dallara uygun olan ifadeleri söyleyiniz.
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6. ETKİNLİK: SAĞLIKLI ÖĞÜNLER HAZIRLAYALIM
Kullanılacak Malzemeler


Kalem

Birlikte Yapalım


Bir gün içinde kahvaltıdan başlayarak, öğle yemeği ve akşam yemeğinde neler
yiyebileceğimizi aşağıdaki tabloya yazalım.
GÜNLÜK ÖĞÜNLERİM
KAHVALTIM








ÖĞLE YEMEĞİM

Bu öğünlere tüketmek istediğiniz içecekleri de yazınız.
Yukarıdaki tabloda yazdıklarınızı sınıf arkadaşlarınızla karşılaştırınız.
Hanginizin hazırladığı beslenme planı daha sağlıklı? Neden böyle düşünüyorsunuz?
Sınıftaki arkadaşlarınızla öğretmeninizin rehberliğinde beslenirken yaptığınız hataları
belirleyiniz.
Beslenme alışkanlıklarınızdaki hataları nasıl düzeltmeyi düşündüğünüzü belirleyiniz.
Yukarıdaki tabloya yazınız. Sınıf arkadaşlarınızla görüşlerinizi paylaşınız.

Ne Oldu?



AKŞAM YEMEĞİM

Sağlıklı beslenmek neden önemlidir?
Çok yemek yiyen sağlıklı olur mu? Neden?
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7. ETKİNLİK: SAĞLIKLI YAŞAM HARİTAM
Aşağıda sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için yapmamız gerekenleri gösteren bir görsel
verilmiştir. Bu görselin her bir dalında sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenler yer
almaktadır. Siz de bu görselde yer alan uygun dallar üzerine, bireysel olarak neler yaptığınızı
yazınız.
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8. ETKİNLİK: OBEZİTEYLE MÜCADELE EDİYORUM
Aşağıda sağlıklı beslenme ile ilgili bir problem cümlesi verilmiştir. Verilen problemi okuyunuz.
Ardından o probleme uygun neler yapacağınızı yazınız.
Problem: Arkadaşlarınızla beraber okuldan çıktınız. Herkes ileride olmak istediği mesleği
söylüyor. Siz de obezite ile mücadele eden insanlara yardım etmek istiyorsunuz. Bu insanların
sağlıklı ve dengeli beslenmelerine yardım edecek bir restoran açmak istiyorsunuz. O iş yerinin
sahibi olmak istiyorsunuz. Obeziteyle mücadeleye destek olmak için, iş yerinizde hangi
besinleri kullanırdınız? Nasıl menüler hazırlardınız? Neden?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. ETKİNLİK: ŞAPKALARI TAKALIM SAĞLIĞIMIZA ZARARLI MADDELERDEN
KORUNALIM / DUMANSIZ HAVA SAHASI
Ülkemizde 4207 Sayılı Kanun kapsamında kamuya açık olan kapalı alanlarda sigara içilmesi
yasaklanmıştır. Ülkemizin dumansız hava sahası haline gelmesinde toplum olarak konuya
duyarlılığımız da oldukça önemlidir. Kanunla yasaklanmış alanlarda sigara içenleri Alo 184’ü
arayarak bildirebilirsiniz. Bu şekilde sizin ve ailenizin tütün dumanına maruz kalmasını
önleyebilirsiniz. Şimdi düşünme zamanı. Beyaz ve Sarı düşünme şapkanızı takınız. Bu durumla
ilgili sahip olduğunuz bilgiler ile bu durumun faydalarının neler olduğunu belirleyiniz.
Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Beyaz Şapka: Bu durumla ilgili sahip olduğumuz bilgiler nelerdir?

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

Sarı Şapka: Bu durumun yararları nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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10. ETKİNLİK: SLOGAN HAZIRLAYALIM
Alkol, sağlığımıza zararlı maddelerden birisidir. Kullanıldığında bağımlılığa neden olan
alkolün zararları şöyledir:






Kişinin bilincini ve dengesini kaybetmesine neden olabilir.
Kanser ve siroz olma riskini artırır.
Aşırı unutkanlığa neden olabilir.
Solunum, sindirim ve boşaltımda görevli organ ve yapılarda ciddi hasarlar meydana
getirir.
Bireyin sosyal hayatının bozulmasına sebep olur.

Alkolü bırakmak isteyen insanlara yardım eden birçok kurum ve kuruluş vardır. Yeşilay, Alkol
ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) bunlardan
bazılarıdır. Bu kurum ve kuruluşlar insanları alkolün zararları konusunda bilinçlendirmekte ve
tedavileri için onlara gerekli yardımda bulunmaktadır. Bizler de çevremizde alkol kullanan
insanlara alkolün zararlarını anlatarak, onları bu konuda bilinçlendirebiliriz. Bu işe alkolün
sağlığa zararını vurgulayan bir slogan yazarak başlamaya ne dersiniz? Aşağıdaki boşluğa
sloganınızı yazınız ve sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Sloganım:…………………………………………………………………………………….
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3. ÜNİTE
F.4.3. Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar
F.4.3.1. Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
F.4.3.1.1. Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine
yönelik deneyler yapar.
11. ETKİNLİK: KUVVETİN ETKİLERİ
Aşağıdaki tabloda verilen olayların kuvvetin etkilerinden hangisiyle gerçekleştiğini
belirleyerek, ilgili kutucuğa “X” işareti koyunuz.
Kuvvetin Etkileri
Yavaşlatma Hızlandırma
Gerçekleşen
Olaylar
Kalecinin futbol
topunu yakalaması
Arabanın fren
yapması
Bisikletin pedalını
çevirme
Kürdanın kırılması
Oyun hamurundan
çiçek yapılması
Yayın sıkıştırılması
Telin bükülmesi
Tenis oynayanların
topu birbirine atması
Suyun barajlarda
yüksekten aşağıya
düşmesi
Hamurdan yufka
açma
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Yön
Şekil
Hareket
Durdurma
Değiştirme Değiştirme
Ettirme

F.4.3.2. Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet
F.4.3.2.1. Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.
F.4.3.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
F.4.3.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
F.4.3.2.4. Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar.

12. ETKİNLİK: MIKNATIS HANGİLERİNİ ÇEKER?
Aşağıda isimleri verilen cisimler mıknatıs tarafından çekilir mi? Önce tahmin ediniz.
Tahmininizi “Çeker” ve “Çekmez” şeklinde ilgili kutucuğa yazınız. Sonra öğretmeninizden bir
mıknatıs alınız. Bu cisimlere yaklaştırıp uzaklaştırarak ne olduğunu gözlemleyiniz.
Tahminlerinizle elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız. Sonuçları da ilgili kutucuğa yazınız.
Sınıf arkadaşlarınızla verdiğiniz yanıtları karşılaştırınız.

Cismin Adı

Tahminim

Gözlemim

Tahta cetvel
Demir kaşık
Makas
Toplu iğne
Kalem
Elektrik kablosu
Araba anahtarı
Çivi
Kürdan
Plastik tabak
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Sonuç

13. ETKİNLİK: MIKNATISIN ÖZELLİKLERİ
Öğretmen sınıftaki öğrencilerine bir önceki derste, bu hafta mıknatıslar ve özellikleri konusunu
işleyeceğini söylemişti. Öğrencilerden de bu konuda araştırma yapmalarını istemişti. Hakan,
Sude ve Naz mıknatıslar konusunda araştırma yapmışlardı. Mıknatısların cisimlere çekme
kuvveti uyguladığını ve bu uyguladığı kuvvetin temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu
öğrenmişlerdi. Fakat mıknatısın kutupları konusunda farklı düşüncelere sahiplerdi. Gelin hep
beraber aşağıdaki kutucuklarda verilen bu düşünceleri okuyarak, verilen soruları yanıtlayınız.

Sana göre kimin düşüncesi doğru?
…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………..……
Neden böyle düşünüyorsun?
…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..……

11

14. ETKİNLİK: MIKNATISIN KULLANMA ALANLARI
Mıknatısların günlük hayatta ve teknolojide pek çok kullanım alanı bulunmaktadır.
“Mıknatıslar günlük yaşamımızda hangi alanlarda kullanılıyor?” konusunda bir araştırma
yaparak elde ettiğiniz bilgileri aşağıya yazınız.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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4. ÜNİTE
F.4.4. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
F.4.4.1. Maddeyi Niteleyen Özellikler
F.4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
15. ETKİNLİK: KAVRAM HARİTASINI TAMAMLAYALIM
Aşağıda size verilen kavramları kullanarak verilen kavram haritasını tamamlayınız.
Çay kaşığı Mantar tıpa
Bulaşık süngeri
Suyu Emmeme
Suda Batma

Kağıt havlu

Yağmurluk

F.4.4.2. Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
F.4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
16. ETKİNLİK: EŞLEŞTİRELİM
Aşağıdaki cümleleri, verilen kavramları kullanarak tamamlayınız.
Hacim, madde, eşit kollu terazi, cisim, litre, mililitre, kilogram








Kütlesi ve hacmi olan her şeye …………………………denir.
Katı maddelerin şekil almış haline ……………………….denir.
Sıvı maddelerin hacmini ölçmek için ………………………kullanılır.
Sıvıların hacmini ölçmek için kullanılan ölçü birimleri ………………..ve ……………..
Maddenin boşlukta kapladığı yere ………………….denir.
Bir cismin kütlesi ……………………ile ölçülür.
Kütlenin birimi……………..dır.
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F.4.4.3. Maddenin Hâlleri
Konu / Kavramlar: Katı, sıvı, gaz
F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
F.4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
17. ETKİNLİK: HANGİ HALDELER?
Soğuk bir kış günüydü. Aksaray’a çok fazla kar yağmıştı. Hasan Dağı bembeyaz bir örtü ile
kaplanmıştı. Helvadere’deki küçük gölet buz tutmuştu. Ayşe evlerinin soğuktan buğulanmış
camını sildi. Dışarıya baktı. Küçük çocukların buz tutmuş gölet üzerinde buz pateni yaptıklarını
gördü. Arkadaşları kartopu oynuyorlardı. Evlerin çatılarından buzlar sarkıyordu. Çatılarından
ise dumanlar yükseliyordu. Ayşe biraz hasta olduğu için dışarıya çıkamıyordu. Annesi içmesi
için bir bardak sıcak süt getirdi. Hava çok soğuk olduğu için Ayşe’nin annesi babasına
doğalgazı biraz daha açmasını söyledi. Babası da odanın havasını değiştirmek için odaya
kolonya sıktı. Ayşe sütünü bitirdikten sonra çalışma masasındaki boya kalemlerini ve resim
kağıdını kullanarak dışarının resmini çizmeye başladı.
Metinde geçen olayları düşününüz. Bu olayların maddenin hangi haline örnek olduğunu
belirleyiniz.
F.4.4.4. Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
F.4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.
F.4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.
Hâl değişimlerinden sadece erime, donma ve buharlaşmaya değinilir.
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18. ETKİNLİK: DOĞRU ÇIKIŞI BULALIM
Aşağıda erime, donma, buharlaşma ve maddelerin ısınıp soğuması ile ilgili olarak hazırlanmış,
doğru ve yanlış cümleleri içeren bir etkinliğe yer verilmiştir. 1. numaralı kutucukta yer alan
ifadeden başlayarak cümleleri okuyunuz. Okuduğunuz cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna
karar vererek, okların sizi yönlendirdiği çıkışa doğru ilerleyiniz. Doğru çıkış hangisi bulunuz.
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F.4.4.5. Saf Madde ve Karışım
F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde
sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek
yöntemlerden uygun olanı seçer.
F.4.4.5.3. Karışımların ayrılmasını, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı
bakımından tartışır.

19. ETKİNLİK: SAF MADDE Mİ? KARIŞIM MI?
Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin özelliklerini düşününüz. Saf madde mi? Yoksa karışım
mı olduğunu belirleyiniz.
Madde

Saf Madde

Toprak
Tuz
Şekerli su
Hava
Pirinç-un
Reçel
Demir
Bakır
Limonata
Mantar çorbası
Odun talaşı-demir tozu
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Karışım

20. ETKİNLİK: KARIŞIMLARI AYIRALIM
Aşağıdaki tabloda verilen karışımları oluşturan maddeleri ve bunları hangi yöntemi kullanarak
birbirinden ayırabileceğimizi verilen kutucuk içerisine yazınız.
Karışımı Oluşturan
Maddeler

Karışımlar

Ayırma Yöntemi

Makarnalı su
Demir tozu ve karabiber karışımı
Kepek ve un karışımı
Şampuan
Tuzlu su
Saman ve süt karışımı
Pirinçli su
Çay

21. ETKİNLİK: KAVRAM HARİTASINI TAMAMLAYALIM
Aşağıda verilen kavram haritasındaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız. Okların
üzerine de uygun sözcükleri yazınız.
Karışımlar

Eleme

Tuz

Altın
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Tasarruf

Hava

Çevre Kirliliği

5. ÜNİTE
F.4.5. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
F.4.5.1. Aydınlatma Teknolojileri
F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.
22. ETKİNLİK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA
Aşağıda verilen kutucuklarda yer alan sözcükleri okuyunuz. Verilen soruları yanıtlayınız.
Meşale

Ateş

Led Lambalar

Gaz Lambası

Floresan Lamba

Ampul

Halojen Lamba

Mum

Yağ Kandilleri

Trafik Lambası

Araba farları

Deniz fenerleri

Yukarıdakilerden hangisi:
 Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma teknolojileridir?
……………………………………………………………………
 En tasarruflu aydınlatma araçlardır?
……………………………………………………………………
 Uyarı amaçlı kullanılan aydınlatma teknolojilerindendir?
……………………………………………………………………
 Gelecekte bir aydınlatma aracı tasarlasaydınız, bu araç ne olurdu? İsmini, ne işe
yarayacağını ve nasıl yapılacağını düşünerek aşağıdaki boşluğa yazınız.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

18

F.4.5.2. Uygun Aydınlatma
F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından
önemini tartışır.
23. ETKİNLİK: GAZETE HABERİ YAZALIM
Günümüzde aydınlatma araçları teknolojinin ilerlemesiyle değişmiştir. Elektrik enerjisi ile
çalışan aydınlatma araçlarından tasarruf sağlamalıyız. Bu araçları doğru zamanlarda ve
gerektiğince kullanmalıyız. Fakat birçok insan tasarruflu kullanımın aile ve ülke ekonomisi
bakımından önemi hakkında yeterli bilgiye sahip değildir.
Bir gazeteci olduğunuzu düşünün. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke
ekonomisi bakımından önemini anlatan bir köşe yazısı yazmanız istenmektedir. Köşe yazınıza
herkesin dikkatini çeken bir başlıkla başlayınız. Uygun aydınlatma ve aydınlatma araçlarının
tasarruflu kullanımı konusunda araştırma yapınız. Hazırladığınız haberinizi arkadaşlarınızla
paylaşınız.

Haber Başlığı:
…………………………………………………………………………………………………
Gazete Haberi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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F.4.5.3. Işık Kirliliği
F.4.5.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz
etkilerini açıklar.
F.4.5.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
24. ETKİNLİK: IŞIK KİRLİLİĞİ VE OLUMSUZ ETKİLERİ
Aşağıdaki paragrafı, “Anahtar Sözcükler” bölümünde verilen uygun sözcükleri yazarak
tamamlayınız.
Işık kirliliği, ışığın ……………….. yerde, yanlış miktarda, yanlış ……………….. ve yanlış
zamanda kullanılması sonucunda oluşur. Işık kirliliği çevreye ve canlılara zarar verir. Işık
kirliliği, gece gökyüzünün ……………….. engel olur. İnsanlarda görme sorunları,
……………….. ve yorgunluk oluşturur. Deniz kaplumbağası gibi canlıların, yavrularının
yumurtadan çıktıktan sonra yönlerini şaşırmalarına neden olur. Denize ulaşamayan bu canlılar
……………….. kaybeder. Işık kirliliğini önlediğimizde ……………….. koruruz. Aile ve ülke
……………….. katkı sağlarız. Işık kirliliğini önlemek için özellikle büyük şehirlerde
kullanılan dekoratif ve reklam amaçlı ışıklandırmalar ………………… Binaların girişlerinde
harekete ……………….. aydınlatma araçları kullanılmalıdır. Ortamın ……………….. uygun
aydınlatma aracı kullanılmalıdır. Işık kaynaklarının yaydığı ışığın……………….. ve
yerleştirme ile kontrol edilmesi gereklidir.
Anahtar Sözcükler: stres, gözlemlenmesine, yanlış, azaltılmalıdır, doğal hayatı, hayatını,
doğru, yönlendirme, ekonomisine, yönde, büyüklüğüne, duyarlı.
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F.4.5.4. Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
F.4.5.4.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.
F.4.5.4.2. Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır.

25. ETKİNLİK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SES TEKNOLOJİLERİ
Aşağıda verilen kutucuklarda yer alan sözcükleri okuyunuz. Verilen soruları yanıtlayınız.
Gramofon
Mikrofon
Teyp

Plak
Fonograf
Harici Bellek

İşitme cihazı
Hoparlör
CD

Yukarıdakilerden hangisi:




Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojileridir?
…………………………………………………………………
Sesin şiddetini artırmaya yarayan araçlardır?
……………………………………………………………………
Ses kayıt cihazları hangileridir?
……………………………………………………………………
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F.4.5.5. Ses Kirliliği
F.4.5.5.1. Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.
F.4.5.5.2. Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.
F.4.5.5.3. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

26. ETKİNLİK: SES KİRLİLİĞİ
Aşağıdaki tabloda ses kirliliğinin nedenleri ve alınması gereken önlemler verilmiştir. İlgili ses
kirliğini azaltmak amacıyla alınması gereken önlemleri yazınız.
Alınması Gereken
Önlemler

Ses Kirliliğinin Nedenleri
Yüksek sesle müzik dinleme

Kulaklık takılması

İş Makineleri

Ses yalıtımı

Motorlu taşıt sayısı
Sanayi tesislerinin sayısının arması
Havaalanlarının şehir merkezlerine yakın yerlere inşa
edilmesi


Ses kirliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



Ses kirliğinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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6. ÜNİTE
F.4.6. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
F.4.6.1. Bilinçli Tüketici
F.4.6.1.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
F.4.6.1.2. Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder.
27. ETKİNLİK: EVİNİZİN ENERJİ KULLANIM DEDEKTİFİ OLUN





Evinizin her odasındaki ampulleri, elektrikli ev aleti ve cihazlarını sayınız.
Kullandığımız ampullerden kaç tanesinin tasarruflu ampul olduğunu belirleyiniz.
Beyaz eşyalarınızın A sınıfı (enerji tasarruflu) olup olmadığını tespit ediniz.
Her bir odada bekleme konumunda çalıştırdığınız elektrikli alet ve cihazların sayısını
belirleyiniz.
 Evinizin cam ve duvarlarının ısı yalıtımının olup olmadığını öğreniniz.
 Evinizin elektrik faturasının bu ay kaç TL olduğunu öğreniniz.
 Aşağıdaki tabloya evinizin enerji dedektifi olarak topladığınız bilgileri yazınız.

Var

Yok

Kaç tane
bulunmaktadır?

Enerji tasarruflu ampul
Enerji tasarrufu olmayan ampul
Bekleme konumundaki elektrikli cihazlar
A sınıfı beyaz eşyalar
A sınıfı olmayan beyaz eşyalar
Cam ve duvarların ısı yalıtımı

Tablodan çıkardığınız sonuca göre evinizde elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak için
yapabileceğiniz 3 öneri yazınız.
...................................................................................................................
..................................................................................................................
....................................................................................................................
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28. ETKİNLİK: FARKLI İSTASYONLAR
Kullanılacak Malzemeler:




Boya kalemleri
Karton
Kalem

Birlikte Yapalım



Öğretmeninizin rehberliğinde 4 gruba ayrılınız.
Her grup aşağıdaki istasyonlardan birine geçsin.

ÖYKÜ İSTASYONU: Kaynakların tasarruflu kullanımı ile ilgili öykü yazar.
SLOGAN İSTASYONU: Kaynakların tasarruflu kullanımı ile ilgili slogan hazırlar.
ŞARKI İSTASYONU: Kaynakların tasarruflu kullanımı ile ilgili şarkı hazırlar.
AKROSTİŞ İSTASYONU: Geri dönüşüm sözcüğünün baş harflerinden oluşan bir akrostiş
hazırlar.
 Her gruptan 1’er tane olacak şekilde istasyon şefi seçiniz.
 Kaynakların tasarruflu kullanımı ve geri dönüşüm ile ilgili istasyonlarda verilen görevleri
yerine getiriniz.
 10 dakika sonunda öğretmen işaret verdiğinde istasyonda ürettiklerinizi masaların
üzerinde bırakarak yanınızdaki istasyona geçiniz.
 10 dakika sonra öğretmen tekrar işaret verdiğinde aynı şekilde istasyonları değiştiriniz.
 Bu işlemi 10 dakika sonra aynı şekilde tekrarlayınız ve çalışmalarınızı belirtilen süre
içinde sonlandırınız.
 Öğretmen işaret verdiğinde istasyon şefleri ürünleri kürsüye getiriniz.
 Hazırladığınız öykü, slogan, şarkı ve akrostişinizi okuyunuz.
Ne Öğrendik?
Elektrik enerjisini ve su kaynaklarımızı verimli kullanmak için neler yapmalıyız? Neden?
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7. ÜNİTE
F.4.7. Basit Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
F.4.7.1. Basit Elektrik Devreleri
Önerilen Süre: 6 ders saati
F.4.7.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır.
F.4.7.1.2. Çalışan bir elektrik devresi kurar.
F.4.7.1.3. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin ve kabloların birer devre elemanı olduğunu
bilir.
29. ETKİNLİK: DEVRE ELEMANLARININ İSİMLERİNİ YAZALIM
Aşağıda verilen görselde basit bir elektrik devresini oluşturan devre elemanları bulunmaktadır.
İlgili yerlere devre elemanlarının isimlerini yazınız.

30. ETKİNLİK: PROBLEM NEREDE?
Efe basit bir elektrik devresi kurmuştur. Fakat ampul ışık vermemektedir. Sizce ampulün ışık
vermeme nedeni neler olabilir? Siz bu problemi çözmek için öncelikle neler yapardınız?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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31. ETKİNLİK: SİZCE KİM HAKLI?
Öğretmen sınıftaki öğrencilerine basit bir elektrik devresini oluşturan devre elemanlarının
isimlerini ve işlevlerini anlatmıştı. Dersin sonunda aşağıdaki konuşma balonlarında verilen
ifadeleri okuyarak, öğrencilerin hangi düşüncenin doğru olduğunu belirlemelerini istemiştir.
Hep beraber aşağıdaki kutucuklarda verilen bu düşünceleri okuyarak, kimin düşüncesinin doğru
olduğuna karar veriniz. Neden böyle düşündüğünüzü açıklayınız.

Size göre kimin düşüncesi doğru?
…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………..……
Neden böyle düşünüyorsun?
…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..……
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