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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

      Mehmet Âkif Ersoy 



GENÇLİĞE HİTABE 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

Mustafa Kemal Atatürk 
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Ö N  S Ö Z

GENEL MÜDÜRDEN 
ÖN SÖZ

Teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel değişimler eğitim sistemlerini de büyük ölçüde 
etkilemektedir. Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ih-
tiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu po-
tansiyele sahip özel yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim prog-
ramlarının hazırlanması ayrı bir önem taşımaktadır. 

Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, 
özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme be-
cerileri güçlü olan bireylerdir. Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları 
ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim 
ve sanat merkezleri (BİLSEM) açılmış olup Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. BİLSEM’lerde resim, müzik ve genel zihinsel yete-
nek alanlarında tanılanan öğrencilere alan uzmanları tarafından hazırlanmış programlar uygu-
lanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon) programı, destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri 
fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi/yönetimi programı 
olmak üzere beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler.

Özel yetenekli öğrencilerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardım-
cı ders materyallerinin güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı be-
cerilerin gelişimini destekleyecek şekilde hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda ala-
nında yetkin öğretmen ve akademisyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta 
eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire 
Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın geli-
şimlerinin desteklenmesi ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Buna 
ek olarak özgün ve işlevsel materyaller ile özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere uygu-
lamalarında rehberlik edecek bir yol haritası da sunulmuştur. Öğretmenlere rehber olması ve özel 
yetenekli öğrenciler ile çalışan tüm kurumlara ışık tutması amacıyla 19 branş bazında hazırlanan 
yardımcı ders materyalleri esnek bir yapıya sahiptir. Covid-19 pandemi sürecindeki tüm zorluklara 
rağmen titiz çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüz personeline, akademisyenlerimize ve öğ-
retmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…

 

Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürü
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G İ R İ Ş

Özel yetenekli öğrencilere katkı sunma amacı ile hazırlanan yardımcı ders materyali niteliğin-
deki fizik dersi etkinlik kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı’na 
(BYFP-2) ve Özel Yetenekleri Geliştirme Programı’na (ÖYGP-1 ve ÖYGP-2) devam eden özel yete-
nekli öğrenciler için hazırlanmıştır.

“Özel yetenekli birey” kavramı; Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Yö-
nergesi’nde,“Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde 
olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket 
etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey“ olarak tanımlanmaktadır. Özel ye-
tenekli öğrencilerin bu özellikleri nedeniyle potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarabilmeleri 
için farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş program, etkinlik ve içeriklere ihtiyaç duyarlar. Özel yete-
nekli öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin gelişimlerine olanak sağlayan etki-
li programların ve eğitim ortamlarının hazırlanmasında en önemli alanlardan birisi fiziktir. 

Bu kitap, bilim ve sanat merkezi fizik öğretim sürecine uygun bir şekilde, esnek bir yapıda öğ-
retmenlerimize yol göstermesi ve derslerin organizasyonunda fikir vermesi gayesiyle hazırlanmış-
tır. Bu bağlamda her ne kadar öğretim programında yer alan kazanımlar temel alınsa da, öğret-
menlerimiz uygulama aşamasında bu temel kazanımların çerçevesini öğrencilerin seviyesi, okul 
imkânları gibi değişkenleri göz önüne alarak öğrencilere uygun hâle getirebilirler. Böylece BİL-
SEM öğrencilerinin yaratıcı yetenekleri, bireysel becerileri düşünüldüğünde bu rehber materyalin 
esnek kullanımı söz konusu olacaktır. Kitapta yer alan öğretim etkinlikleri; öğrencilerin yeni fikir 
üretmelerine, var olan fikirleri eleştirmelerine, kendi yeteneklerini fark etmelerine, bireyler arası 
farklılıkları ve benzerlikleri hoş karşılamalarına, öğrenme ürünlerini kendi tercihlerine göre seçe-
bilmelerine, üst düzey düşünme ve 21. yy. becerilerini kazanabilmelerine olanak sağlayacak yapıda 
hazırlanmıştır. 

Bu kitapta yer alan her bir etkinlikte, ele alınan kazanım doğrultusunda farklı öğretim yön-
temleri örnek mahiyetinde kullanılmıştır. Bu yöntemler kuşkusuz uygulama esnasında farklılık 
gösterebilir. Öne çıkan diğer bir unsur ise öğrencilerimizin sınıf dışında farklı okul dışı öğrenme or-
tamları ile tanıştırılması ve bu ortamların eğitim sürecini geliştirme ve zenginleştirme aracı olarak 
kullanılmasıdır. Her bir merkezin bu kapsamda kendi bulunduğu bölgede yer alan üniversiteler, 
bilim merkezleri, doğa parkları gibi farklı öğrenme ortamlarını kullanması önerilmektedir. Böylece 
BİLSEM temel felsefesine en yakın şekilde yaşam temelli bir öğrenme gerçekleşecektir. 

Etkinlikler, bilim ve sanat merkezinde görev yapan alanında uzman fizik öğretmenleri ve aka-
demisyenlerden oluşan bir komisyonun yoğun emekleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Ele alınan 
konuların ve öğretim yaklaşımlarının seviyeye uygun, güncel ve yaşam temelli olması hedeflen-
miştir. Ayrıca ölçme değerlendirme uzmanlarından alınan destekle oluşturulan ölçme değerlen-
dirme araçları da kitabın sonuna eklenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yetenekli-
lerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere, bu ürünün ortaya çıkmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Alanında ilk olma niteliği taşıyan bu kitabın ülkemiz özel yetenekliler eğitimine ve fizik eğitimi-
ne katkı sağlamasını temeni ederiz.

Faydalı olması dileği ile…

Fizik Kitap Yazım Komisyonu
Mart, 2022 
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TAHMİN ET VE ÖLÇ

EĞİTİM PROGRAMI BYF

MODÜL Mekanik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’

KAZANIMLAR
Uzunluk, zaman, alınan yol, yer değiştirme, hız ve sürat kav-
ramları arasındaki ilişkiyi grafiklerle açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

Mühendislik

Coğrafya

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamı: Okul bahçesi

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları

ARAÇ-GEREÇLER

Pusula, şerit metre veya lazer mesafe ölçer, kronometre, 
defter, kalem, internete bağlanabilen bilgisayar, tablet pc 
veya cep telefonu. 

*Etkinlik grup çalışması ile yapılacaksa malzemeler grup sayı-
sı kadar olmalıdır. Bireysel çalışmada ise malzeme sayısı kişi 
sayı kadar olmalıdır.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinlikte aşağıdaki terim ve kavramları öğreneceksiniz: 

Büyüklük, skaler büyüklükler, vektörel büyüklükler, uzunluk, 
alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

Ürün zenginleştirme

Konu hızlandırma

Süreç zenginleştirme 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

UYGULAMA
Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, deney, gözlem, tartışma.

ÖZET
Bu etkinlikte öğrenciler, okul içinde veya bahçesinde gerçekleşecek eğitsel bir oryantring etkinliği ile yönlü 

büyüklükler kavramına hazırlık yapacaklardır. Belli bir mesafenin uzunluğuna ve o uzunluğu ne kadar sürede 
katedebileceklerine ilişkin tahminler yürüteceklerdir. Yaptıkları deneylerle tahminlerini ölçüm sonuçlarıyla 
karşılaştırabileceklerdir. Okul bahçesinde gerçekleştirecekleri uygulama ile alınan yol, sürat, yer değiştirme ve 
hız kavramlarını analiz ederek hesaplayacaklardır. Deneysel verilere dayanarak bir hareketin konum-zaman 
grafiğini çizecek, çizilen bir grafikteki hareketi analiz edeceklerdir.
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1. Giriş

YÖNLER OYUNU 
Hazırlık:

Öğrencilerle uzaklık, yön ve zamanı tahmin etmenin geçmişten günümüze insanoğlunun yaşamına ne tür 
katkıları olduğu üzerine bir tartışma başlatılır. 

Tartışmanın sonunda öğrencilere, uzaklık ve zamanı tahmin etme yeteneklerini geliştirmelerine fırsat ve-
recek olan bir etkinlik yapılacağı açıklanır.  

Etkinlik, öğrencilerin güvenliğinin sağlandığı bir bahçe veya parkta yapılabilir. Bu mümkün değilse okul 
bahçesinde de etkinlik gerçekleştirilebilir.

Öğrenci sayısı kadar terim kartı hazırlanır. Kartlar iki gruba ayrılır. Terim kartlarının her grup için farklı 
renkte olması önerilir. Örneğin her grupta beşer öğrenci varsa 5 kırmızı, 5 beyaz terim kartı hazırlanır. Kartla-
ra aşağıdakilere benzer; konum, yer değiştirme, sürat, zaman kavramlarına ilişkin tanım cümleleri yazılabilir. 
Öğretmen dilerse konu ile ilgili farklı cümleler de yazabilir.

Bir cismin birim 
zamanda aldığı yola 

sürat denir. Sürat yönlü 
bir büyüklük değildir.

TERİM KARTI

Bir cismin hareketi 
boyunca izlediği 

yörüngesinin uzunluğuna 
alınan yol denir.

TERİM KARTI

Bir hareketlinin ilk 
konumundan son 

konumuna doğru en kısa 
yol boyunca çizilen yönlü 
uzaklığa yer değiştirme 

denir.

TERİM KARTI

Bir cismin seçilen bir 
başlangıç noktasına olan 
yönlü uzaklığına o cismin 

konumu denir. Konum 
yönlü bir büyüklüktür.

TERİM KARTI

Bir cismin birim 
zamandaki yer 

değiştirmesine hız denir.

TERİM KARTI

Görsel 1. Terim kartları örnekleri

 
Aynı cümleler diğer renkteki terim kartlarına da (beyaz) yazılır.

Terim kartları öğretmen tarafından bahçede veya koridorda çeşitli yerlere yerleştirilir. Başlangıç noktası 
olarak bir yer seçilir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, her terim kartının başlangıç noktasına göre konumunu, 
yön ve adımlarla belirten beşer konum kartı hazırlanır. (Konum kartları aşağıdaki gibi 3, 4 veya 5 aşamayı 
gösterecek şekilde olabilir.)
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AŞAMALAR

1 2 3

YÖN 270o 225o 180o

ADIM 5 4 8

AŞAMALAR

1 2 3 4 5

YÖN 360o 45o 90o 225o 315o

ADIM 8 9 12 4 3

AŞAMALAR

1 2 3 4

YÖN 360o 270o 360o 90o

ADIM 8 6 5 8

AŞAMALAR

1 2 3 4

YÖN 180o 135o 270o 315o

ADIM 5 6 10 2

AŞAMALAR

1 2 3 4

YÖN 180o 135o 270o 135o

ADIM 5 6 10 2

Görsel 2. Konum kartları 1. örneği

Beyaz terim kartları farklı noktalara yerleştirileceği için ikinci takıma farklı konum kartları hazırlanır.

AŞAMALAR

1 2 3 4

YÖN 225o 180o 45o 90o

ADIM 3 9 12 2

AŞAMALAR

1 2 3 4

YÖN 45o 180o 45o 90o

ADIM 3 9 12 2

AŞAMALAR

1 2 3

YÖN 45o 360o 270o

ADIM 2 14 6

AŞAMALAR

1 2 3 4 5

YÖN 180o 45o 225o 90o 315o

ADIM 8 9 2 12 3

AŞAMALAR

1 2 3 4

YÖN 90o 315o 180o 360o

ADIM 10 2 4 5

Görsel 3. Konum kartları 2. örneği
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Oyun: 

Öğrenciler iki gruba ayrılarak iki takım oluşturulur. Takımlardan kendilerine isim koymaları istenir. Terim 
kartları, konum kartlarına uygun noktalara yerleştirilir. Öğretmen ve öğrenciler başlangıç noktasına geçerler. 
Görsel 4’teki yön kartı öğrencilere tanıtılır. Her iki takımın üyeleri sıraya girer. Kırmızı ve beyaz konum kart-
larından ilki, pusulalarla birlikte her iki takımın ilk üyesine aynı anda verilir. İlk üyeler, konum kartlarını ve 
pusulayı kullanarak terim kartını bulmaya çalışır. İlk üye 1. terim kartını bulur bulmaz, zaman kaybetmeden 
takım arkadaşlarının yanına gelir. Öğretmen, pusulayı ve 2. konum kartını 2. üyeye verir. Böylece 2. üyenin, 
2. terim kartını bulma macerası başlamış olur. Bir nevi bayrak yarışı şeklinde seyreden oyun, son üyenin de 
kendi takımına ait terim kartını bularak öğretmene getirmesi ile sona erer.

Görsel 4. Coğrafi yönler ve pusula açıları kartı

DEĞERLENDİRME
Öğrenciler grup tartışması ile etkinlik sırasında yaşadıklarını, hissettiklerini diğerleri ile paylaşır. Etkinliğin 

güçlü ve zayıf yönleri tartışılır.

N (K)
Kuzey
360o

NE (KD)
Kuzeydoğu

45o

NW (KB)
Kuzeybatı

315o

E (D)
Doğu

90o

W (B)
Batı
270o

SE (GD)
Güneydoğu

135o

SW (GB)
Güneybatı

225o

S (G)
Güney

180o
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2. Keşfetme

1. Etkinlik

Öğrencilerden, aşağıdaki gibi bir tabloyu defterlerine çizmeleri istenir. 

Tablo 1. Öğrencilerin Koridordaki Hareketlerine İlişkin Veriler
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ar Koşma sürati Yürüme sürati 

Defter, kalem, kronometre ve şerit metre ile öğrenciler okulun koridoruna veya bahçeye 
çıkarılır. Koridorun başında (veya bahçenin bir kenarında) yan yana dizilirler. 

4-5 kişilik gruplara ayrılırlar. 

• Her bir öğrenciden koridorun sonunun kaç metre olduğunu tahmin etmesi istenir. Yapılan 
tahminler Tablo 1’de 1A hücresine yazılır. 

• Her grup kendi aralarında iş bölümü yaparak koridorun boyunu ölçerler. Ölçüm sonuçları 
1B hücresine yazılır. Eğer gruplar arasında ölçme farklılıkları varsa 1B hücresine ortalama 
yazılır.

 • Her bir öğrenciden, ölçülen mesafeyi normal bir hızda yürüyerek ne kadar zamanda 
katedecekleri üzerine tahmin geliştirmeleri istenir. Tahminler 1C hücresine yazılır.

• Gruplar kendi içinde iş birliği yaparak her bir öğrencinin mesafeyi normal hızda yürüyerek 
katetme süresini ölçerler. Ölçüm sonuçları 1D hücresine yazılır. 

• Her bir öğrenciden, ölçülen mesafeyi koşarak en az ne kadar zamanda katedecekleri 
üzerine tahmin geliştirmeleri istenir. Tahminler 1E hücresine yazılır.

• Gruplar kendi içinde iş birliği yaparak her bir öğrencinin koşma süresini ölçerler. Ölçüm 
sonuçları 1F hücresine yazılır.



B Y F - M e k a n i k

1 9

2. Etkinlik

•  Her bir grup için koridora ya da bahçeye uzunluğu en az 6 metre olacak şekilde, Z veya S 
şekillerine benzer çizgiler çizilir. 

•  Her bir öğrenciden çizginin kaç metre olduğunu tahmin etmesi istenir. Yapılan tahminler 
Tablo 2’de 1A hücresine yazılır. 

•  Her grup kendi aralarında iş bölümü yaparak çizginin uzunluğunu ölçer. Ölçüm sonuçları 
1B hücresine yazılır. (Burada şerit metre yerine teknolojik ürünleri kullanarak da mesafe 
ölçebilirler.)

•  Her bir öğrenciden, ölçülen mesafeyi normal bir hızda yürüyerek ne kadar zamanda 
katedeceklerini tahmin etmeleri istenir. Tahminler 1C hücresine yazılır.

•  Gruplar kendi içinde iş birliği yaparak her bir öğrencinin mesafeyi normal hızda yürüyerek 
katetme süresini ölçerler. Ölçüm sonuçları 1D hücresine yazılır. 

•  Her bir öğrenciden, ölçülen mesafeyi hızlı yürüyerek en az ne kadar zamanda 
katedeceklerini tahmin etmeleri istenir. Tahminler 1E hücresine yazılır.

•  Gruplar kendi içinde iş birliği yaparak her bir öğrencinin hızlı yürüme süresini ölçerler. 
Ölçüm sonuçları 1F hücresine yazılır. 

Tablo 2. Öğrencilerin Çizgi Üzerindeki Hareketlerine İlişkin Veriler
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Yer değiştirme Yürüme Sürati

Hızlı Yürüme Sürati

Hızlı Yürüme Hızı

*Tabloda bulunan “hesaplamalar” kısımları bir sonraki etkinlikten sonra doldurulacaktır.
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3. Açıklama 

Öğrencilere “Ölçülebilir olduğunu düşündüğünüz şeyler nelerdir?” sorusu yöneltilir. Beyin fırtınası kuralla-
rına uygun olarak belirlenen cevaplar, herkesin görebileceği şekilde listelenir. Beyin fırtınası tamamlandığında 
en az 10 maddeden oluşan bir liste oluşmalıdır. 

(Kütle, hacim, yoğunluk, uzunluk, alan, sıcaklık, enerji, zaman, kuvvet, hız, konum, ağırlık, ivme, parlaklık, 
ses şiddeti, momentum...)

Liste öğrencilerle birlikte kontrol edilir. Öğretmen herhangi bir kriter veya ip ucu vermeksizin, öğrenciler-
den listedeki büyüklüklerden benzer özellik gösteren  iki farklı alt grup oluşturmasını ister. 

Her bir öğrenci kendine göre kriter geliştirerek alt grupları oluşturur ve sunar.  

Öğrencilerin büyüklükleri gruplandırmak için kullandığı argümanlar grup tartışması ile tartışılır. Bu sırada 
pozitif veya negatif herhangi bir değerlendirme yapılmamasına dikkat edilir. Öğrencilerin çabaları övülür.

Büyüklüklerin yönlü ve yönsüz olarak iki gruba  ayrılabileceği vurgulanır. Vektörel ve skaler büyüklükler 
aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

“Fizikte büyüklükleri vektörel ve skaler olmak üzere ikiye ayırırız. Bu ikisi arasındaki fark nedir?” Öncelikle 
vektör ve skaler kavramları açıklanır:

“Bir vektörün büyüklüğü ve yönü vardır. Skalerin ise sadece büyüklüğü vardır.” 

Online simülasyon programları kullanılarak skaler ve vektörel büyüklük kavramları açıklanabilir. 

Görsel 5. Cisim 0 m konumunda
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Görsel 5’teki sandık 0 m konumundadır. Simülasyondaki kahramanımızın yardımıyla sandığı 6 m hareket 
ettirelim. Görsel 6’daki konumuna getirelim (URL 1, 2021).

Görsel 6. Cisim 6 m konumunda

Aşağıdaki ölçeği kullanarak sandığın ne kadar hareket ettiğini ölçelim.

Görsel 7. Sandığın hareketi

Ölçülen 6 m sizce vektörel bir büyüklük müdür, yoksa skaler mi? Buna nasıl karar vereceğiz?

Eğer simülasyon kahramanımız konuşabilseydi, bize sadece “Sandığı 6 m hareket ettirdim.” deseydi biz 
sadece büyüklüğü biliyoruz demek olurdu. Burada onun hareketini görmemiş olduğumuzu kabul ediyoruz. 
Kahramanımızın söylediği bilgi ile sınırlı kalırsak 6 metre, skaler bir büyüklükür. Çünkü kahramanımız bize 
herhangi bir yönden bahsetmedi. Sadece “6 m hareket ettirdim.” dedi. Bu ifade, sandığın konumunu 6 m de-
ğiştirmiş olduğunu ifade eder sadece. Buradaki 6 m, sandığın “aldığı yoldur” ve skaler bir büyüklüktür.
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Eğer kahramanımız bize sandığı sadece 6 m hareket ettirdim demek yerine “Sandığı sağa doğru 6 m hare-
ket ettirdim.” deseydi bu kez bize hareketin hem büyüklüğü hem de yönü hakkında bilgi vermiş olurdu. Bu-
radaki 6 m büyüklüğü, sağ taraf da yönü ifade ederdi. Bu durumda sandığın hareketi vektörel bir büyüklükle 
ifade edilmiş oldu. Yönlü olarak belirtilen bu büyüklüğe “yer değiştirme” denir. 

O hâlde ilk ifade (Sandığı 6 m hareket ettirdim.) sandığın aldığı yolu anlatırken ikinci ifade (Sandığı sağa 
doğru 6 m hareket ettirdim.) yer değiştirmeye ilişkin bilgi vermektedir. Alınan yol skaler bir büyüklüktür çün-
kü yön belirtilmemiş. Oysa yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Aynı durumu bir hareketlinin hızı ya da 
süratini tanımlarken de yaşarız. Simülasyonun “force graphs” bölümüne geçerek sandığın hareketini zamanla 
ilişkilendirelim. Sandığın hareket süresi 2 s olsun. Elimizde bir kronometre olsaydı, sandık 0 m konumunday-
ken çalıştırmaya başladığımızda 0 s’yi gösterecekti. Sandık sağ taraftaki 6 m konumuna geldiğinde kronomet-
re 2’yi gösterirse bu hareket için geçen zaman 2 saniye olur. Sizce zaman nasıl bir büyüklüktür? Biz şu anda 
temel fizik etkinliğinde olduğumuz için zamanın sadece tek yönde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla zaman 
skaler bir büyüklüktür. 

Şimdi sandığın süratini hesaplayalım:

Alınan yol: 6 m Hareket süresi: 2 s   olduğuna göre; 

Sürat = Alınan Yol
Hareket Süresi        (1)

Denklem 1’e göre sandığın sürati 6
2

m
s= 3  ’dir.

Buradaki 3 m
s ’nin; yani bu zaman diliminde sandığın aldığı yolun skaler bir büyüklük mü, yoksa vektörel 

mi olduğu yönle ilgili herhangi bir bilgi olup olmadığına bakılarak sorgulanır. 

Sürat skaler bir büyüklüktür. 

Sandığın hızını hesaplayalım:

Yer değiştirme: Sağa doğru 6 m  Hareket süresi : 2 s  olduğuna göre; 

Hız = Yer Değiştirme
Hareket Süresi          (2)

Denklem 2’ye göre sandığın sürati 6
2

m
s= 3  ’dir.

Bu sonuca göre, sandığın birim zamanda 3 m yer değiştirdiği söylenebilir. Bu zaman diliminde sandığın 
sağa doğru yer değiştirmesi, skaler bir büyüklük mü, yoksa vektörel mi olduğu, yine yönle ilgili herhangi bir 
bilgi olup olmadığına bakılarak sorgulanır. 

Hız vektörel bir büyüklüktür. 



B Y F - M e k a n i k

2 3

Sayı ve birimle birlikte, hareketin başlangıç noktası, yönü ve doğrultusu ile bilinebilen büyüklüklere vektö-
rel büyüklükler denmektedir. Vektörel büyüklükler yönlendirilmiş doğru parçası ile gösterilir. Bir büyüklüğün 
sembolü üzerine ok konularak vektörel bir büyüklük olduğu gösterilmiş olur. 

Günlük yaşamda hız ve sürat kavramları, yanlış bir uygulama ile birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Bu 
nedenle hız ve sürat kavramları aynı kavramlarmış gibi algılanmaktadır. Etkinliğin bu noktasında hız ve süra-
tin farklı kavramlar olduğu vurgulanır. 

Hız, birim zamandaki yer değiştirmedir ve vektörel bir büyüklüktür. 𝑉 şeklinde ile sembolize edilir. Sürat 
ise birim zamanda alınan yoldur ve skaler bir büyüklüktür. 

Yukarıdaki etkinlik ve açıklamalar eşliğinde Tablo 1 ve Tablo 2’deki “hesaplamalar” bölümleri doldurulur. 

4. Derinleştirme
Bu Grafiği Yürü Oyunu

Öğrencilerden Görsel 8’deki grafiğe uygun olarak koridorda yürümeleri istenir. Grafikler çoğaltılarak öğ-
rencilerin alınan yol-zaman değişkenleri arasındaki ilişkileri pekiştirmeleri sağlanır. 

Zaman (s)

0

1

2

3

4

5

40302010 3525155

A
lın

an
 y

ol
 (m

)

Bu Grafiği Yürü

Görsel 8. Alınan yol - zaman grafiği

2. etkinlikte olduğu gibi düz olmayan (Z veya S  şeklinde) bir parkur üzerinde, yukarıdakine benzer bir yer 
değiştirme-zaman grafiğine uygun olarak hareket etmeleri istenseydi öğrencilerin nasıl hareket edebilecekleri 
üzerine bir tartışma başlatılır.

5. Değerlendirme 
Tavşanı Takip Et

Tavşanlar çok hızlı hayvanlardır. Görsel 9’da bir tavşanın yatay bir yolda hareketi oklarla sembolize edil-
mektedir. Görsel 9’a göre tavşan, 1. hareketine 0 metre noktasından başlamış ve 6 s sonra 8 m konumuna 
gelmiştir. Burada hiç beklemeden 2. okla gösterildiği gibi yola devam ederek -2 m konumuna ulaşmıştır. 
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-2 m konumunda 2 s bekledikten sonra, son olarak 3. okla gösterildiği gibi 5 s boyunca hareket ederek 10 m 
konumuna varmıştır. Hareket etmeye başladığı andan itibaren tavşanın sabit bir süratle hareket ettiğini kabul 
edersek;

a) 0 m konumundan başlayıp 10 m konumuna varıncaya kadar tavşanın hareketine ait “Alınan yol - Za-
man” grafiğini çiziniz.

b) 0 m konumundan başlayıp 10 m konumuna varıncaya kadar tavşanın hareketine ait “Yer değiştirme - 
Zaman” grafiğini çiziniz.

c) 0 m konumundan başlayıp 10 m konumuna varıncaya kadar tavşanın ortama süratini hesaplayınız.

d) 0 m konumundan başlayıp 10 m konumuna varıncaya kadar tavşanın ortalama hızını hesaplayınız.

-2 0 m 4 8 10

1. Süre: 6 s1. Süre: 6 s

3. Süre: 5 s3. Süre: 5 s

2. Süre: 4 s2. Süre: 4 s

Görsel 9. Tavşanı takip et 

Tarihteki Bilim İnsanlarımız

Tarihimizde, hareket  konusunda çalışmalar yapan Türk ve Müslüman bilim insanları ve yaptıkları çalış-
malar hakkında bir araştırma yapınız.

KAYNAKÇA
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion-series.html?simulation=forces-and-motion/

Force and Motion. (Erişim Tarihi: 06.06.2021)
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ÇEVREMDEKİ ISIL OLAYLAR

EĞİTİM PROGRAMI BYF

MODÜL Termodinamik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR

• Termodinamiği teknolojik gelişmeler ve günlük yaşam ör-
nekleri üzerinden açıklar.

• Maddenin termodinamik özelliklerini açıklar.
• Bir problemi çözmek için termodinamik alanda çözüm 

önerileri sunar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

Coğrafya (harita bilgisi)

Mühendislik (inşaat, malzeme)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamı: Çocuk parkları, Evin mutfağı, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları

ARAÇ-GEREÇLER
Beherglas ve tüp, gıda boyası, ispirto ocağı  ve üç ayak, ter-
mometre, plastik geniş kap, gravzant halkası, ısı iletimi de-
ney aleti, bilgisayar, katı iyot.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinlikte aşağıdaki terim ve kavramları öğreneceksiniz: 

İç enerji, ısı, sıcaklık, hâl değişimi, genleşme, ısının yayılma yolları.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

Konu hızlandırma

Süreç zenginleştirme 

Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bazı deneylerde gözlük kullanılması önerilir.

Yapılan deneylerde eldiven kullanılması önerilir.

Deney aletlerinin kırılması durumu söz konusudur.

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, soru cevap tekniği, sunuş 
tekniği, gösteri deneyi.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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ÖZET
Bu etkinliğin amacı, ısıl olaylar ile ilgili genel bilgileri dikkat çekici alt etkinlikler ve gösteri deneyleri ile 

vermektir. Öğrencilerin her birinin katılımını sağlamak için soru cevap tekniği ile fikirleri alınarak bu şekilde 
gösteri deneylerinin etkililiği artırılmaya çalışılmıştır. Keşfetme kısmında Etkinlik 2’nin bir deney çalışması 
şeklinde yapılması önerilir. Etkinlikler gerçekleştirilirken öğrencilerde iş birlikçi öğrenmeyi sağlamak için  
grup çalışmaları  yapılması tavsiye edilir. Giriş ve keşfetme kısmında sıcak ve soğuk maddenin etkileşimine 
dair çalışmalar yapılacaktır. Açıklama kısmında genel ısı-sıcaklık deneyleri gösteri deneyi olarak yapılarak 
kavramlar verilmiştir. Derinleştirme kısmında öğrencilerin bir meteorolojik hava olayı ile ilgili araştırma ve 
inceleme yapmalarını sağlamak için çalışma hazırlanmıştır. 

1. Giriş:
Bu bölümde termodinamik konusunda gazların genleşmesi ile ilgili günlük hayattan örnek verilmiştir. Öğ-

rencilerin fikirlerini alabilmek, ön bilgilerini görebilmek için sorularla katılımları sağlanabilir.

Görsel 1. Nevşehir bölgesindeki sıcak hava balonları

Konu ile ilgili merak uyandırması için Görsel 1 gösterilir. Öğrencilerin sıcak hava balonunun nasıl uçtuğu 
ile ilgili tahminde bulunmaları istenebilir. Gerekli durumda sıcak hava balonu ile ilgili kısa bilgi verilebilir.

"Sıcak hava balonu; balon, sepet ve yakma birimi (burner) adı verilen parçalardan oluşur. Balon hafif, yır-
tılmaz, dayanıklı bir kumaştan yapılır. Sepet hasırdan yapılır, yolcuları ve burner adı verilen parçayı bulun-
durur. Burner kısmı ise balonun içindeki havayı ısıtır. Sıcak hava balonun içine öncelikle hava doldurulur."

Öğrencilere soru sorularak fikirlerini ifade etmeleri kolaylaştırılabilir.

1. Evde şişirdiğimiz balon uçmazken Kapadokya’daki bu balonlar nasıl uçar?

2. Evde yemek yapılırken ya da su ısıtıldığında oluşan buhar hangi yönde hareket eder?

3. Odadaki havanın ve ocaktaki yemeğin buharının sıcaklığı hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Öğrenciler 2. ve 3. sorunun cevabını verdikten sonra 1. soru tekrar sorulur. Öğrencilerin cevabı tahtaya 
yazılır. Boşlukları öğrencilerin doldurması istenir.

Sonuç olarak balonun içindeki hava ....................................., gaz molekülleri balon içinde ............................... 
Bu durum balonun iyice şişmesini sağlar. Balonun hacmi  artınca yükselmeye başlar.
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2. Keşfetme
Not: Öğrencilere güvenlik önlemleri hatırlatılarak deneylerin yapılmasını sağlayınız. 

Keşfetme bölümünde iki etkinlik yapılacaktır. Birinci etkinlik gösteri deneyi sonrası soru-cevap ve tartış-
ma tekniği, diğer etkinlikte deney çalışmasının öğrenciler tarafından yapılacağı ve öğrencilerin elde edilen 
verileri analiz edeceği etkinliktir.

1. Etkinlik

Gerekli malzemeler:

• 2 tüp

• Gıda boyası

• Üç ayak, ispirto ocağı

Etkinliğin yapılışı:

• Çeşme suyu ve sıcak su konulan iki behere sıcaklıkların farklı olduğunu göstermek için gıda boyası 
koyulur. Öğrencilerden farklı sıcaklıklarda su bulunan beherlere gıda boyası koyulduğunda ne 
olduğunu gözlemlemeleri istenir. Gıda boyasının su içindeki hareketini incelemeleri sağlanır.

 “Sıcak su bulunan beherdeki gıda boyası hızlı bir şekilde kendiliğinden karıştı. Karışımın hızı 
neden farklı fikri olan var mı?” şeklinde soru sorulur. Bu sorunun açıklaması açıklama bölümünde 
verilecektir.

• Beherler içindeki sıcak ve soğuk su Görsel 2’deki gibi, iki farklı tüpün yarısına kadar koyulur. Daha 
sonra soğuk su olan tüpe sıcak su, sıcak su olan tüpe soğuk su koyulur. Öğrencilerin gözlem 
yapmaları istenir.

Görsel 2. a. Sıcak ve soğuk sıvı bulunan tüpler, 
b. Soğuk sıvı üzerine sıcak ve sıcak sıvı üzerine soğuk sıvı eklenmiş tüpler

• Öğrencilere oluşan görüntünün neden farklı olduğu sorularak fikirlerini paylaşmaları ve 
bu fikirleri öğrencilerin kendi aralarında görüşmeleri sağlanır. Neden iki farklı durumun 
gerçekleştiğine dair tahmin yürütmeleri sağlanabilir.

Sıcak ve Soğuk Su Karşılaşırsa Ne Olur?
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2. Etkinlik

Öğrenci sayısına bağlı olarak sınıf gruplara ayrılabilir. Öğrencilere etkinliği kendilerinin yapacağı, 
etkinlik sonunda verileri kaydetmeleri ve analiz ederek sınıfa sunacakları belirtilir.

Sunumları bittikten sonra öğrencilere "Ne oldu?", "Neden oldu?" gibi sorular sorularak sözel 
olarak kendilerini rahat  ifade edebilecekleri bir ortam oluşturulur ve katılımlarının artması sağlanır. 
Öğrencilerin fikirlerini sunması durumunda etkinlik ile ilgili ön bilgileri ve belki kavram yanılgılarının 
ortaya çıkması sağlanabilir. Bu şekilde açıklama ve derinleştirme bölümlerinde öğretmenlere 
yapılabilecekler konusunda yol gösterir.

Gerekli malzemeler:

•  50 ml beher (ya da tüp)

•  200 ml beher 

•  Üç ayak

• İspirto ocağı

•  Termometre

Etkinlik yapılışı:

•  Öğrencilere malzemeler verilir. 

•  Beherlere farklı sıcaklıklarda su koyarak sıcak-
lıklarını ölçüp not etmeleri istenir.

•  (Beher içindeki su kütlelerinin ölçümü yapılabilir. 
Kütle miktarı öğrencilere bırakılacaktır.) 

•  Küçük beherin (içine büyük beherden su geç-
meyecek şekilde) büyük beher içine Görsel 3’teki 
gibi koyulması istenir.

•  Termometre ile küçük beher ve büyük beher içindeki suyun denge durumundaki sıcaklığı 
ölçülerek not edilir.

•  Tablo oluşturarak verilerin Tablo 1’e yerleştirilmesi istenir.

Tablo 1. Isı alışverişinde sıvıların sıcaklıkları değişimi

Büyük beherdeki 
suyun ilk sıcaklığı

Küçük beherdeki 
suyun ilk sıcaklığı

Büyük  beherdeki
suyun son sıcaklığı

Küçük beherdeki 
suyun son sıcaklığı

Deneme 1

Deneme 2

•  Bu deney küçük ve büyük beherdeki su sıcaklıkları ilk yaptıkları deneyin tersi olacak şekilde 
tekrarlamaları istenir.

•  Elde edilen veriler ile ilgili hipotez kurmaları istenir.

Not: Öğretmen, etkinlik ile ilgili kavramların açıklamasını etkinlik sonunda yapacaktır. 

Beherler dış ortam ile ısı alışverişi yapacağından denge durumu ile ilgili açıklama yapılabilir.

Isı Alışverişi

Görsel 3. Deney düzeneği
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3. Açıklama
Keşfetme bölümünde gerçekleştirilen Etkinlik 1 için açıklama:

Etkinlik 1’de; içinde farklı sıcaklıkta su bulunan iki behere farklı renkte gıda boyaları eklendiğinde, sıcak su-
yun bulunduğu beherde moleküller daha hızlı hareket edeceğinden karışım daha çabuk gerçekleşecektir. Çünkü 
beher içindeki su moleküllerinin farklı sıcaklıktan dolayı hareketleri de farklı olacaktır.

Beherlerdeki su, tüplere koyulduğunda sıcak suyun önceden koyulduğu tüpte karışım oluşur. Bu durumla 
ilgili olarak ısınan moleküller yükselir. Sıcak suyun yükselip soğuk suyun aşağı inmesi ile kendiliğinden karışım 
oluşur. Sonradan sıcak su koyulan tüpte, sıcak suyun yoğunluğu (özkütlesi) küçük olduğu için üstte kalmıştır. 
Sıcaklık farkı suyun bazı özeliklerini etkilemiştir.

Öğretmenin ön planda olduğu bu süreçte laboratuvarda var olan deney aletleri ile ısı sıcaklık deneyleri 
yapılır. Konu ilgili kavramların daha kolay anlaşılması için bu kavramlara ait gösteri deneylerinin yapılması 
önerilir.  Deneylerin yapılması öncesinde deneyle ve güvenlik ile ilgili kısa bilgi verilebilir. 

Gösteri deneyleri; hâl değişimi, ısının yayılması ve genleşme deneyleri olarak verilmiştir. Her bir başlık 
altında örnek gösteri deneyleri verilmiş olup farklı deneyler de yapılabilir. Gösteri deneylerini kullanılan mal-
zemeler nedeniyle güvenlik önlemlerine dikkat edilerek yapılması önerilir.

Öğretmen gösteri deneyleri yapmak yerine, dijital ortamlarda animasyon ve/veya simülasyon kullanarak 
ya da dijital ortamda öğrencilerin kendi deney ortamını oluşturabileceği programlar kullanarak bu bölümdeki 
kavramların açıklamasını yapabilir. 

a. Kaynama

Öğrencilerin farklı sıvıların kaynama noktasını gözlemeleyebileceği bir deney düzeneği Görsel 
4’teki gibi hazırlanır ve gösteri deneyi yapılır. 

Görsel 4. Sıvıların kaynama noktası deneyi

Deney Hâl Değişimi Deneyleri
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Kaynama noktasını etkileyen durumlar ile ilgili olarak “Makarna suyuna tuz katsak da mı kaynat-
sak katmasak da mı kaynatsak?” sorusu sorularak kaynama ile ilgili ikinci gösteri deneyi yapılabilir. Bir 
behere sadece su, diğer behere tuz+su koyularak elde edilen sıvı ısıtılarak kaynama süreleri ölçülür. 
Kaynama sıcaklıkları termometre ile ölçülür. Ölçülen değerler ile ilgili öğrencilerin fikirleri alınabilir.

Ayrıca oda sıcaklığında kaynayan sıvı örneği dijital ortamda gösterilerek her sıvının kaynama nok-
tasının farklı olduğu açıklanır. 

b. Yoğunlaşma

"Evde ya da sınıfta bulut yapabilir miyiz?" sorusu ile gösteri deneyine başlanır.

Bir kavanoza kaynama sıcaklığına yakın sıcak su koyulur. Kapak ters olarak kavonuzun üstüne 
yerleştirilir ve kapak içine buz parçaları konulur. Ortaya çıkan durumu öğrencilerin gözlemlemeleri 
istenir. Durum ile ilgili fikirleri alındıktan sonra sıcak havanın soğuk hava ile karşılaşması durumunda 
hâl değişminin gerçekleştiği açıklanır. Yoğunlaşma kavramı açıklanır.

c. Süblimleşme

"Katı maddeye ısı verildiğinde doğrudan gaz hâline 
geçebilir. Bu duruma örnek bir madde verebilir misiniz?" 
sorusunu sorarak öğretmen, öğrencilerin süblimleşme 
kavramına dair ön bilgilerini öğrenebilir. 

Süblimleşme için kimya öğretmeninden disiplinler 
arası destek alınarak yapılacak iyotun süblimleşme de-
neyi, gösteri deneyi olarak yapılır. Bu deneyi kimya öğ-
retmenin yapması önerilir. Öğrencilerin kendi açıklama-
larından sonra tanım verilir. Deney yapılırken güvenlik 
önlemleri hatırlatılır. Deney Görsel 5’te görüldüğü gibi 
beher içine yemek tuzu koyulduktan sonra tuzun üze-
rine, orta kısmına iyot katısı koyulur. Deneyde beher  
üzerine huni kullanılabilir. Gaz çıkışı olacağından dikkat 
edilmelidir. Beher üzerine Görsel 5’teki gibi cam kap ve 
üzerine buz koyularak yapılabilir.

Öğretmen ayrıca süblimleşmenin tersi olan gaz 
hâlinden doğrudan katı hâle geçme olayı ’Kırağılaşma’ 
olayını açıklamak için günlük hayattan örnek vererek ta-
nımı yapabilir. 

Görsel 5. İyotun süblimleşmesi deneyi
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a. Konveksiyon yoluyla yayılması deneyi

"Kalorifer sistemlerinde, kalorifer 
peteği içindeki suyun harketi nasıl olur ve 
kalorifer petekleri neden odanın tabanına 
yakın Görsel 6’daki gibi  yerleştirilir?" 
sorusu sorularak gösteri deneyine 
başlanabilir.

Öğrencilere deneyin yapılışı ile ilgili 
kısa bilgi verilir. “Isı suyun yoğunluğunu 
da etkiler. Suyun yoğunluk farkının 
neden olduğu akımları farklı sıcaklıklarda 
görmenizi sağlayacak su ile kendi 
konveksiyon akımınızı oluşturabilirsiniz.” 
açıklaması yapılır. Keşfetme kısmındaki 
Etkinlik 1 hatırlatılır.

Görsel 7. Sıvılarda konveksiyonel yolla ısının iletilmesi

Görsel 7’deki düzenek kurulur. İspirto ocağı yakılarak bir müddet suyun ısınması beklenir. Cam 
kabın ağzının açık olduğu yerden gıda boyası eklenir ve gıda boyasının hareketinin gözlemlenmesi 
sağlanır. Gözlemin tekrar yapılması için farklı renkteki gıda boyası eklenebilir. Deney bittikten 
sonra öğrencilerden deney öncesi sorulan soruların cevaplarına yönelik fikirlerini belirtmeleri 
istenir. 

                                                                                                                                  

Deney Isının Yayılması Deneyleri

Görsel 6. Odadaki havanın konveksiyonel hareketi
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b. Isının iletim ve ışıma yoluyla iletilmesi deneyi

Deney yapılmadan önce öğrencilere şu sorular sorulur: “Evde yemek pişirilirken neden tahta kaşık 
kullanılır?”, “Parklardaki oturma yerleri neden metal değildir?” 

Gösteri deneyi bittikten sonra öğrencilerin deney öncesi sorulan sorulara dair fikirlerini ifade 
etmesi sağlanır. Görsel 8’deki ısı iletim deney aleti kullanılarak farklı metallerin ısıyı farklı sürelerde 
ilettiği gösteri deneyi yapılır.

Görsel 8. Katılarda ısının iletimi

Öğretmen ısının yayılma yolları ile ilgili gösteri deneyleri yapmak yerine, Görsel 9’daki şekli tahtaya 
çizerek soru cevap yöntemini kullanarak ısının iletilmesi ile ilgili etkinlik gerçekleştirebilir.

konveksiyonel 

iletim

ışıma

Görsel 9. Isının yayılma yolları
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a. Sıvıların genleşmesi deneyi:

Sıvıların genleşmesi ile ilgili olarak 
termometredeki sıvının ısıyla genleşmesi 
Görsel 10’daki gösteri deneyi ile yapılır. 

Sıvıların genleşmesi ile ilgili 
termometrede sıvının yükselmesinin 
gözlemlendiği etkinlikten sonra sıvıların 
genleşmelerinin birbirinden farklı 
olduğu bilgisi verilebilir. Neden civa 
veya alkol kullanıldığına dair açıklama 
yapılabilir.

b. Katıların genleşmesi deneyi:

Katıların genleşmesinin hem boşluklu katılar hem de içi dolu 
katılar için gözlem yapılmasını sağlayan Görsel 11’deki gravzant 
küresi ile gösteri deney yapılır. Sonrasında ısı alışverişinde olan 
cisimlerde  ne tür değişiklikler olabileceğine dair günlük hayattan 
örnek vermeleri istenebilir.

c. Gazların genleşmesi deneyi:

Giriş bölümünde Kapadokya’daki sıcak hava balonu bilgisi 
hatırlatılır. Gazların ısı vermesi durumunda ne olduğu gözlemi 
yapılacağı gösteri deneyinde yeteri kadar buz dolu kap içine   balon 
konur ve gözlemi yapılabilir. 

Gazların ısı alması durumu için  Görsel 12’deki gibi dilek feneri kullanılarak gösteri deneyi yapılır.  

Öğrencilerin gözlemler sonunda kendi açıklamalarını yapmaları sağlanır. Öğretmen gazların 
genleşmesi ile ilgili bilgiyi sonra verir.

Deney Genleşme Deneyleri

Görsel 10. Termometre içindeki sıvının genleşmesi

Görsel 11. Gravzant halkası

Görsel 12. Dilek feneri
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Genel olarak ısı sıcaklık ile ilgili kavaramlara ait açıklama:

İç enerji: Maddenin moleküllerinin kinetik enerjilerinin ve moleküller arası çekim kuvvetleri etkisiyle sahip 
oldukları potansiyel enerjilerinin toplamına denir. U ile gösterilir. Birimi Joule veya Calori olarak kullanıla-
bilir.

Sıcaklık: Maddenin bir molekülünün ortalama kinetik enerjisinin nicel değeridir. Maddelerin tanecikleri-
nin titreşimlerinin artması, maddenin genleşmesine sebep olur. Bu fiziksel değişim kullanılarak termometre-
ler tasarlanır. Sıcaklık birimi Kelvin’dir ancak günlük hayatta en çok Celcius (°C) kullanılır.

Isı: Sıcaklıkları farklı iki cisim birbiri ile temas hâlinde iken sıcak cismin sıcaklığı azalır, soğuk cisimin sıcak-
lığı artar. Böyle bir durumda sıcak cisimden soğuk cisime bir enerji akışı olur. Enerji aktarma sıcaklıklar eşit 
oluncaya kadar devam eder. Bu enerji akışına ısı transferi denir. Q ile gösterilir. Birim olarak Joule veya Calori 
kullanılabilir. Bir maddenin sahip olduğu ısı doğrudan ölçülemez.

Özısı: Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 ⁰C yükselten ısı miktarına denir. Maddeler için ayırt edici 
bir özelliktir. c ile gösterilir. Birimi cal/g.⁰C dir.

Isı sığası (kapasitesi): Bir maddenin sıcaklığını 1 ⁰C yükseltmek için gerekli ısı miktarına denir. C ile 
gösterilir. Birimi cal/⁰C dir.

Madde ısı aldığında sıcaklığı artabilir, hâl değiştirebilir. Saf maddelerin hâl değiştirme sırasında sıcaklığı de-
ğişmez. 

Genleşme: Maddeye ısı verildiğinde genleşme olayı gerçekleşir. Genleşme, maddeyi meydana getiren atom 
ve moleküller arası uzaklıkların sıcaklık artışı ile artması olayıdır. Genleşme katı ve sıvılar için ayırt edici bir 
özelliktir. Katının şekline bağlı olarak boyca, yüzeyce ya da hacimce genleşme gerçekleşir. 

Disiplinler Arası Açıklama

Maddelerin özısı değerlerinin farklı olması ile ilgili olarak rüzgâr oluşumu örneği öğrencilere verilebilir. 
Yer kabuğu (toprak ve taş) ve su kürenin (denizler, göller) öz ısı değerleri farklıdır. Suyun özısı değeri toprağı 
oluşturan materyallerin özısı değerinden fazladır. Güneş ışınları yer kabuğu ve su küreye aynı gelse de bu yü-
zeylerin sıcaklığı aynı derecede artmaz. Yer yüzeyindeki karaların sıcaklığı fazla artacağından hava molekül-
lerinin yükselmesine ve karalar üzerinde alçak basınç oluşmasına sebep olur. Karalar üzerindeki alçak basınç, 
rüzgârların denizden karaya doğru esmesine sebep olur.  Gece olduğunda yer kabuğunun sıcaklığı, su küreye 
göre daha kısa sürede azalır. Karalar üzerinde yüksek basınç oluşur. Bu durumda karadan denizlere doğru 
rüzgâr eser. 

4. Derinleştirme
Bu bölümde; öğrenciler meteoroloji mühendisliği ile ilgili çalışma yaparak disiplinler arası çalışma yapa-

caktır. Öğretmen bu etkinlik öncesi ön bilgi oluşturmak adına disiplinler arası açıklama yapması uygundur. 
Bu amaçla her öğrenciye Türkiye fiziki haritası verilerek kara ve denizler ile ilgili görsel üzerinde gerekirse 
çizimlerle çalışma yapılabilir.
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Problem 1: Hortum nasıl oluşur?
Etkinliğe makale okunarak başlanacaktır. Öğretmenin makalede Türkiye’de hangi bölgelerde daha çok 

hortum oluştuğunu vurgulaması önemlidir. Ancak bu bölgelerin fiziki yapıları hakkında bilgi vermemelidir. 
Çünkü farkına varılması gereken durum fiziki yapılardır. Öğrencilerin ülkemizin fiziki yapısını araştırmasını 
sağlayabilmek için bilgisayar kullanımı önerilir. 

Ülkemizde Hortum Oluşumu

"Günümüzün önemli sorunlarından bir tanesi de yer ve atmosfer kökenli doğa olaylarının mey-
dana getirdiği hortumlardır. Hortumlar özellikle okyanuslara kıyısı olan ülkelerde fazlaca görülen bir 
olay iken Türkiye’de son yıllarda gerçekleşme sıklığı artmıştır. Ülkemizde, özellikle 2000 ile 2019 yılları 
arasında gerçekleşen hortum vakaları ile ilgili European Severe Weather Database (ESWD)’den alınan 
veriler sonucu genel bir analiz yapılmıştır. Buna göre; 2000-2019 (18.04.2019) yılları arasında toplam 
478 hortum kaydına ulaşılmıştır. Hortumların gerçekleşme sıklığını bölgelere göre sıraladığımızda Ak-
deniz Bölgesi %51’lik oranla ilk sırada gelmektedir. Burada Antalya ve yakın çevresi hortumun en sık 
görüldüğü bölümdür (Görsel 13). Daha sonra bunu Karadeniz (%17) ve Ege Bölgeleri (%12) ile diğer 
bölgeler takip etmektedir. Ayrıca en fazla kış mevsiminde gerçekleşen hortumların sayısı, özellikle ocak 
ayında artma eğilimindedir (Özen ve diğerleri, 2019)."

Makale okunduktan sonra  hortumun nasıl oluştuğu bilgisi öğrencilere okutulabilir.

0-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6

Değer

Edirne Kırklareli

Tekirdağ İstanbul
İzmit

Adapazarı
Düzce

Bolu

Zonguldak
Bartın

Karabük

Çankırı Çorum Amasya
Tokat

Samsun

Ordu Giresun
Trabzon Rize

Artvin Ardahan

Gümüşhane
Bayburt

Erzurum

Kars

Ağrı

Van

Hakkâri

Şırnak

Siirt

Bitlis
MuşBingöl

Tunceli

Elazığ

Diyarbakır
Batman

Mardin

Adıyaman

Malatya

Iğdır

ErzincanKırıkkale

Kırşehir

Nevşehir Kayseri

Sivas

NiğdeAksaray

Yozgat
ANKARA

Kastamonu

Sinop

Yalova

BursaÇanakkale

Bozcaada

Gökçeada

Balıkesir

Manisa Uşak Afyonkarahisar

Kütahya
Eskişehir

Bilecik

İzmir

Aydın Denizli
Burdur

Antalya

Isparta
Konya

Karaman Adana Osmaniye

Kahramanmaraş

Kilis

Gaziantep
Mersin

Muğla

Antakya

0 0

0

00

0

0 0 0

0

0

0

0 0
0

6

0
0

0 0 0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0 0

0

0

0 0
0 0

0 1

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

00
0

0

0
0

0

0

0

0

0

1

0

0

0 0

0

00

0
1

0

0

0

00

2

Görsel 13. Türkiye hortum haritası
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Hortum Nedir? Nasıl Oluşur?

Çok hızlı yükselen sıcak ve nemli hava daha yüksekteki soğuk ve kuru hava ile karşılaştığı zaman  şiddetli 
rüzgârların oluşmasına sebep olur. Sıcak hava çok büyük bir hızla soğuk havanın içine  doğru yükselirken 
şiddetli bir şekilde dönen rüzgârlar oluşur. Sıcak ve nemli hava yükselmeye devam ettikçe, rüzgârların hızı 
daha da artar. Bu dönen rüzgârlar huni şeklinde yükselir. Girdabın ortasında hızla yükselen havanın sıcaklığı 
giderek soğur. Bu, sıcak havanın yoğunlaşmasına sebep olur. Ortası beyaz renkli bir hâl alan hava kütlesinin 
hortum gibi görünmesini sağlar.

Etkinliğin bu kısmında, öğrenciler verilen bilgileri ve görselleri kullanarak bir problem durumunu analiz 
edeceklerdir. Bu amaçla ülkemizde hortumun en çok gerçekleştiği Akdeniz Bölgesi’nde Antalya iline ait Gör-
sel 14’teki gibi anlık harita verilir. Harita üzerinde yükseltiler, sıcaklık değerleri vardır. Öğrencilerin bu hari-
tayı dikkatlice incelemeleri istenir.

Görsel 14. Antalya fiziki haritası (Mayıs, 2021)

Deniz seviyesi ve dağların durumuna dikkat çekilecektir. Gerekirse cetvel kullanmaları sağlanabilir. Gerek-
tiği durumda etkinliğin yapıldığı zaman aralığında Harita Genel Müdürlüğünün web sitesinden anlık duruma 
ait çalışma yapılabilir. Makalede belirtildiği üzere ocak ayında Antalya ilinde deniz seviyesi ve dağların tepe-
lerindeki sıcaklık değerleri ile ilgili bilgiler araştırılabilir.
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İncelemeleri bittikten sonra öğrencilerin aşağıdaki soruları yanıtlamalarını isteyiniz.

1. Bu harita mayıs ayına ait sıcaklık verilerinin bulunduğu bir haritadır. Haritada deniz seviyesi ile dağlar-
daki sıcaklık farkı en fazla kaç derecedir?

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

2. Makalede hortumun daha sık oluştuğu mevsim ve ay bilgisi verilmiştir. Bu mevsim ve ay isimlerini ya-
zınız.

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

3. Ocak ayında Antalya ilinde deniz seviyesinde ve Toros Dağları’nda sıcaklık değerleri nedir hava koşul-
ları nasıldır? Araştırınız.

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

4. Antalya ilinde oluşan hortumları fiziki harita üzerinde çizimler yaparak grup arkadaşlarınız ile tartışı-
nız. (Hortum nasıl oluşur bilgisini kullanabilirsiniz.)

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

5. Kendi hortumunuzu oluşturabilir misiniz?

 Öğrencilere derin plastik kap, gıda boyası, ispirto ocağı, üç ayak ve beher verilir. Öğrencilerden hortu-
mun nasıl oluştuğu bilgisini kullanarak kendi hortumlarını oluşturmaları istenebilir.

6. Ülkemizin denize kıyısı olmayan bölgelerinde hortum nasıl oluşur? Araştırınız. 

Problem Durumu 2: Isı Yalıtımı Malzemesi
Isı yalıtımının önemi açıklanır. Yapıların dış kısımlarındaki ısı yalıtım malzemeleri ile ilgili kısa bilgi veri-

lir. Ülkemizin farklı bölgelerindeki yapıların neden farklı malzemeden yapıldığı ile ilgili olarak öğrencilerin 
araştırma yapmaları istenebilir.

Isı yalıtımının önemi ile ilgili olarak gerekli fikir alışverişi yapıldıktan sonra öğrencilerin kendi ısı yalıtımı 
malzemesini yaparak etkisini ölçebileceği bir düzenek kurmaları istenir. Kendi ilinizdeki endemik bir bitkinin 
ya da herhangi bir bitkinin organik atığı ve kireç kullanılarak ısı yalıtım malzemesi yapılabilir. Öncelikle bitki-
lerin organik atıklarının nasıl geri dönüştürebileceği ile ilgili literatür araştırılır. Bitkilerin külleri, çay posası, 
fıstık kabuğundan elde edilen malzeme, vb. gibi geri dönüşümü sağlanmış malzeme kullanılabilir. Elde edilen 
geri dönüşüm malzemesi ile kireç kullanılarak bir yapı tasarlanır. Bu yapının ısıyı ne kadar yalıtabildiğini test 
edebilecek düzenek kurulur. 

5. Değerlendirme
Bu bölümde Etkinlik 3’e ait çalışma yaprağı ve değerlendirme formları kullanılabilir. 

1. Isı ve sıcaklık ile ilgili Etkinlik 3’teki gibi bir çalışma yaprağı verilebilir.
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3. Etkinlik

Öğrenci gruplarına Görsel 15 verilir. Öğrencilere bu görsel üzerinde ısı sıcaklık konusuna ait 
kavramları işaretlemeleri için  aşağıdaki sorular verilir.

Görsel 15. Enerji dönüşümü düzeneği

1) Deney düzeneğinin balon tüp içindeki sıvının ısıtıldığı bölümde, ısı iletim yollarına ait kavramların 
isimlerini görsel üzerine yazınız.

2) Deney düzeneğinde farklı enerji türlerinin dönüşümü verilmiştir. Bu enerji türlerinin isimlerini 
düzenek üzerinde göstererek yazınız.

2.  Bu etkinlikte “Grup Değerlendirme Formu ve Öz Değerlendirme Formu” kullanılabilir. İlgili formlara 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ

1. Konu: Sıcaklık ölçümü/genleşme 

Disiplinler arası iş birliği: Bilim tarihi

Termometre çeşitleri ve çalışma prensibi ile ilgili araştırma çalışması yapılabilir. Sıvılı termometrelerin kul-
lanılamadığı durumlarda diğer termometre çeşitlerinin hangi amaçla kullanıldığına dair grupların birlikte 
araştırma yapmaları ve bir sıvılı termometre tasarlamaları istenebilir.

2. Konu: Isı yalıtımı 

Disiplinler arası iş birliği: Malzeme mühendisliği

Etkinlik: Bir Termos Yapalım

Gerekli malzemeler: pamuk, strafor, alüminyum folyo, kavanoz (kapaklı) ve 50 ml beher, termometre, 
bilgisayar.

Etkinliğin yapılışı:

Öğrencilerin dijital ortamda ısı yalıtkanlığında günlük hayatta kullanılan ya da uzay araştırmalarında kul-
lanılan malzemeler ile ilgili araştırma yapmaları sağlanır. 

Tasarım için gerekli malzemeler verilir. 

Kavanozun içine küçük beher koymaları, aralarına yalıtım malzemeleri yerleştirmeleri istenir.  Küçük be-
her içine sıcak su ekleyerek ilk sıcaklığını ölçüp kaydetmeleri istenir ve kavanozun kapağı kapatılır. Bir 
müddet sonra kapağı açıp küçük beherdeki suyun sıcaklığını ölçmeleri istenir. Gruplar farklı malzemeleri 
farklı biçimde tasarlayacakları için tasarladıkları termosta sıcaklığı en az değişim gösteren grubun diğerle-
rinden farkı konusunda tartışma ortamı oluşturularak durum ile ilgili hipotez kurmaları istenebilir.

3. Konu: Genleşme 

Disiplinler arası iş birliği: İnşaat mühendisliği

Isıl etkiler hem betonarme, hem de çelik yapılarda önemli etkilerdendir. Madde üzerindeki ısı enerjisinin 
sebep olduğu duruma dikkat edilmezse ne gibi sorunlar olabilir? İnşaat mühendisleri köprülerde genleşme 
nedeni ile oluşabilecek durumlara nasıl çözüm üretmiştir? Tren raylarındaki bu genleşmenin sebep olduğu 
probleme nasıl çözüm üretilebilir? İnşaat mühendisliğinde genleşme ile ilgili sorunları grup olarak araştır-
ma yapıp kendi çözüm önerilerini sunmaları istenebilir.

Proje Görevi:

Öğrenciler, buhar makinelerini araştırıp Endüstri 1.0 ile Endüstri 4.0 arasındaki süreçte sanayi devriminin 
gelişimine dair bir poster ya da sunum hazırlayabilir.

Öğrenciler iklim değişikliği ile ilgili araştırma yaparak poster hazırlayabilir. 

Sürdürülebilir Kalkınma’nın açıklaması verilir. Sürdürülebilir mimari yapılar ile ilgili dijital ortamda araş-
tırma yapılır. “Sürdürülebilir mimari yapılarda ısı yalıtımı nasıl sağlanır?” araştırması yapıldıktan sonra öğ-
rencilerin sunum hazırlayarak fikirlerini arkadaşları ile paylaşmaları sağlanabilir.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

IŞIĞINI ÜRET, DOĞRU ŞEKİLDE KULLAN 

EĞİTİM PROGRAMI BYF

MODÜL Elektrik ve Manyetizma

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’

KAZANIMLAR
Fiziğin alt alanlarından elektrik ve manyetizmayı teknolojik 
gelişmeler ve günlük yaşam örnekleri üzerinden açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

Astronomi

Optik

UYGULAMA ORTAMI
Sınıf Ortamı

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları

ARAÇ-GEREÇLER

Strafor levha (A4 ebatları büyüklüğünde), bakır tel (20 cm), 
parelel ve seri devre deney seti [1 ad. minyonet duy, 1 ad. 2’li 
pil yuvası, 1 ad. minyonet ampül, 2 ad. kalem pil, 1 ad. anah-
tar, 1 ad. 12 cm ara kablosu, 2 ad. vida büyük boy (duy mon-
tajı için), 4 ad. vida küçük boy (pil yuvası ve anahtarı tablaya 
montaj için )], yan keski, pense, iletken kablo, çift taraflı bant, 
oyun hamuru, alüminyum folyo, karton, boya kalemleri, def-
ter, kalem, internete bağlanabilen bilgisayar, tablet pc veya 
cep telefonu, resim kâğıdı, boya kalemleri

*Etkinlik grup çalışması ile yapılacaksa malzemeler grup sayısı kadar ol-
malıdır. Bireysel çalışmada ise malzeme sayısı kişi sayı kadar olmalıdır.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinlikte aşağıdaki terim ve kavramları öğreneceksiniz: 

Ohm Kanunu, iletken, yalıtkan, elektrik akımı, gerilim, direnç. 

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

Konu hızlandırma

Süreç zenginleştirme 

Ürün zenginleştirme

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, STEM öğrenme yaklaşımı, 
grupla çalışma yöntemleri, probleme dayalı öğretim, deney.
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ÖZET
Bu etkinlikte öğrenciler, iletkenlik kavramını bir oyunla birlikte tartışırlar. Elektrik akımının, gerilimin na-

sıl ölçüldüğünü öğrenirler. Akım, gerilim ve direnç arasında ilişki kurarlar. Temel elektrik devresinin yapısını 
ve çalışma ilkesini öğrenirler. Derinleştirme aşamasında ışık kirliliğinin astronomik gözlemleri ve yaşamın 
diğer alanlarını nasıl etkilediğini araştırır. Grup çalışması ile, ışık kirliğine neden olan kaynaklardan biri olan 
çevre yolu aydınlatmasını, ışık kirliliğini en aza indirgeyecek şekilde yeniden tasarlarlar.

1. Giriş
Öğretmen öğrencilerle birlikte maddelerin sahip olduğu iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleri hakkında bir 

tartışma başlatır: “Bir maddenin iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?”

Tartışma sırasında öğrencilerden ellerinden biriyle tahta bir maddeye, diğeriyle metal bir maddeye do-
kunmaları ve dokundukları maddelerin sıcaklıklarını karşılaştırmaları istenebilir. Deneyimledikleri sıcaklık 
farkının maddenin hangi özelliğinden kaynaklanmış olabileceği sorgulanır.

Elektrik oyunu

Öğrenciler eşit sayıda iki gruba bölünür. Gruplar kendilerine isimler belirler. Aralarında bir koridor oluş-
turacak şekilde, iki sıra hâlinde arka arkaya sıralanır ve el ele tutuşurlar.  Öğretmen en arkaya, her iki grubun 
birleştiği yere geçer. Grupların öndeki ucundaki kişilerin önüne, konu ile ilgili cümleleri oluşturan Görsel 1 ve 
Görsel 2’deki gibi sözcük kartları karışık olarak koyulur. (Her bir sözcük ayrı bir karta önceden yazılmalıdır.) 
Öğretmen her iki grubun en arkasında bulunan, el ele tutuştuğu iki öğrencinin ellerini aynı anda sıkar. Onlar 
da önlerindeki kişilerin ellerini sıkar. Yani oyundaki herkes, arkasındaki kişi tarafından eli sıkıldığında önde-
kinin elini sıkarak iletiyi aktarma görevine sahiptir. Arkasındaki kişi tarafından eli sıkılan kişi, öndekinin elini 
sıkarak bir nevi elektrik akımını iletmiş olur. Elektrik akımı (el sıkma hareketi) en öndeki kişiye geldiğinde, 
o kişi diğer gruptaki kişiden daha hızlı davranarak önündeki kart yığınından birini alıp duvara veya tahtaya 
yapıştırır. (Bunun için tahtanın yakınına önceden koyulmuş hamur yapıştırıcı kullanılabilir.) Sözcük kartını 
tahtaya ilk yapıştıran takım 1 puan alır. Akım kendisine ulaşmadan öndeki kartı alan olursa puan diğer gruba 
verilir. Burada öğretmen grupları iyi gözlemlemelidir.

Kartı tahtaya yapıştıran kişi en arkaya geçer ve oyun yeniden başlatılır. Öğretmen yeniden aynı anda her 
iki grubun en arkasındaki öğrencilerin ellerini sıkarak sinyal gönderir. Sinyali alan en öndeki kişi ikinci kartı 
alarak duvara veya tahtaya yapıştırır. İkinci kartı kim daha önce yapıştırırsa grubuna yine 1 puan kazandırmış 
olur. Kartların tümü bitinceye kadar oyun bu şekilde tekrar eder. Buradaki örnekteki gibi, aşağıdaki cümleleri 
oluşturan sözcük kartları kullanılırsa Görsel 1 ve Görsel 2’de görülen yedişer adet kart hazırlanmalıdır. (Söz-
cükler örnek olarak verilmiştir. Gruptaki öğrencilerin sayısı, hazır bulunuşluk düzeyleri gibi değişkenlere göre 
cümleler öğretmen tarafından farklılaştırılabilir.) Kartların tümü  tahtaya yapıştırıldığında oyun son olarak 
bir kez daha oynanır. Akımı hisseden en öndeki öğrenciler bu kez tahtadaki sözcükleri düzenleyerek anlamlı 
bir cümle oluşturmaya çalışırlar. Sözcükleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde sıraya dizen ilk takım yine 
1 puan kazanır.

Oyun sonunda daha çok puan alan grup oyunu kazanmış olur.

Aşağıda iki örnek cümlenin kartlara uyarlanmış hâllerini görmek mümkündür.

1. grup için: İletken maddeler elektrik ve ısı enerjisini iletirler.
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2. grup için: Yalıtkan maddeler elektrik ve ısı enerjisini iletemezler.

Buradaki cümleler her iki grup için Görsel 1 ve Görsel 2’deki gibi hazırlanabilir.

ısı vemaddeler iletirler

elektrik İletkenenerjisini

Görsel 1. İlk grubun karışık olarak verilmiş sözcük kartları

ısı veiletemezler maddeler

elektrik Yalıtkanenerjisini

Görsel 2. İkinci grubun karışık olarak verilmiş sözcük kartları

2. Keşfetme
Ohm Kanunu ve elektrik devre elemanlarının yapısı ve özellikleri hakkında araştırmalar yapılır. 

• 0,4 mm çapında ve 50 cm uzunluğunda krom-nikel tel Görsel 3’teki şemaya uygun olarak kurulan 
devrede direnç olarak (R1) kullanılır. Güç kaynağının gerilim değeri en yüksek düzeye getirilir. 
Ampermetredeki (A) ve voltmetredeki (V1) değerleri okunarak Tablo 1’e yazılır.

• Yukarıdaki adımlar, 0,2 mm çapındaki krom-nikel tel, Görsel 3’teki şemaya uygun olarak kurulan 
devrede direnç olarak (R2) kullanılarak tekrarlanır. Akım (A) ve gerilim (V1) değerleri okunarak Tablo 
1’e yazılır.

Deney Farklı uzunlukta ve kalınlıktaki dirençlerin akım 
ve gerilim değerlerinin karşılaştırılması deneyi
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• Yukarıdaki adımda kullanılan 0,2 mm çapında ve 25 cm uzunluğunda krom-nikel tel Görsel 3’teki 
şemaya uygun olarak kurulan devrede direnç olarak (R3) kullanılır. Güç kaynağının gerilim değeri 
en yüksek düzeye getirilerek akım (A) ve gerilim (V1) değeri Tablo 1’e yazılır.

Görsel 3. Devre şeması

Tablo 1 . Deneysel çalışma verileri

Tel çapı Telin uzunluğu Gerilim (V1)
Akım 

(A)
Direnç = Gerilim

Akım
Ω

0,4 mm 50 cm R1

0,2 mm 50 cm R2

0,2 mm 25 cm R3

Öğrencilerden, hazırladıkları Tablo 1’i inceleyerek son sütundaki Gerilim/Akım oranlarını 
hesaplamaları istenir. 

Deneysel çalışmadaki bağımlı ve bağımsız değişkenlerin neler olduğu öğrencilere sorulur. Deneyin 
sonucuna göre bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamaları istenir. 

Telin boyu, kalınlığı ve direncin değeri arasındaki ilişkiyi günlük yaşamda nelere benzetebileceği-
mize ilişkin bir tartışma başlatılır.
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Ücretsiz olarak online kullanılabilen “Resistance in a Wire” adlı simülasyonunda iletkenin direnci-
nin kalınlık ve uzunluğa göre değişimini gösteren uygulama açılır. Öğrencilerin uygulamayı kullanarak 
bu dört değişken arasındaki ilişkiyi sorgulaması sağlanır (URL 1).

Görsel 5. Gerilim, özdirenç, akım ve direnç arasındaki ilişkiye dair 
simülasyon programının ekran görüntüsü

Ohm Kanunu’nun Sanal Devre Uygulaması

Ücretsiz olarak online kullanılabilen “Circuit Construction Kit: DC” adlı simülasyonunda Görsel 6 ve 
Görsel 7’deki gibi basit bir elektrik devresi kurulur. Pilin değeri adım adım artırılarak (6 V, 8 V ve 12 V 
gibi) voltmetrede okunan gerilim ve ampermetrede okunan akım değerleri Tablo 2’ye kaydedilir (URL 
2).

Görsel 6. Basit bir elektrik devresinin simülasyon programındaki 
ekran görüntüsü

Deney Sanal Uygulama: Direncin Değerinin Telin Cinsi, 
Kalınlığı ve Uzunluğuna Bağlı Değişimi Deneyi  
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Görsel 7. Şematik olarak gösterilmiş basit bir elektrik devresinin 
simülasyon programındaki ekran görüntüsü

Tablo 2. Ohm Kanunu’na ilişkin sanal deney uygulama verileri

Pilin Ürettiği Elektro Motor Kuvveti
(V)

Gerilim 
(V)

Akım 
(A)

Direnç = Gerilim
Akım

Ω

6

8

12

Öğrencilerden, Tablo 2’deki verileri değerlendirerek basit bir elektrik devresinde gerilim, akım ve 
direnç arasındaki ilişkiyi sorgulamaları istenir. 

Programda gerilim sabit tutularak direncin değeri adım adım değiştirilir. Akımın değerinin bu de-
ğişimden nasıl etkilendiği sorgulanır. 

Ohm Kanunu’nun Basit Bir Devrede Uygulaması

Öğrencilerden, takım çalışması yaparak sanal uygulamaya benzer olarak basit bir elektrik dev-
resinde gerilim, akım ve direnç değerleri arasındaki ilişkiyi gözlemleyebilecekleri deneysel bir düze-
nek kurmaları istenir. Öğretmen burada gözlemci pozisyonunda kalmaya özen göstermelidir. Burada 
amaç öğrencilerin basit bir elektrik devresini doğru bir şekilde kurabilmeleri ve voltmetre, amper-
metre gibi ölçme araçlarını doğru olarak kullanabilmeleri için sorumluluk almalarını sağlamaktır. Gü-
venlik önlemi amacıyla devre kurulup öğretmen onay verinceye kadar güç kaynağının çalıştırılmama-
sı sağlanmalıdır. 

Görsel 8’de şematik olarak gösterilen devre öğrenciler tarafından kurulduktan sonra Tablo 3’ün 
öğrenciler tarafından doldurulması sağlanır. 
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Görsel 8. Basit bir elektrik devresi şeması

Tablo 3’ten elde edilen verilere göre basit bir elektrik devresinde gerilim, akım ve direnç değerleri 
arasındaki ilişki yeniden sorgulanır. Öğrencilerden sanal ortamdaki verilerle gerçek ortam verilerini 
karşılaştırmaları ve farklılığın kaynağını sorgulamaları istenir. 

Tablo 3. Ohm Kanunu’na ilişkin deney uygulama verileri

Pilin Ürettiği Elektro Motor Kuvveti 
(V) 

Gerilim 
(V)

Akım 
(A)

Direnç = Gerilim
Akım

Ω

6

8

12

3. Açıklama
Deneysel çalışmalarda son sütunda hesaplanan Gerilim/Akım değerine o iletkenin direnci denmektedir. 

Tablolar incelendiğinde “Direnç iletkenin boyu ile doğru orantılı, iletkenin kesit alanı ile ters orantılıdır.” 
sonucu çıkarılır. 

Bir iletkenin uçlarındaki gerilim, iletkenden gecen elektrik akımına bölündüğünde deneysel çalışmalarda 
da görüldüğü gibi sabit çıkar. Bu sabite o iletkenin direnci denir. Direncin birimi “ohm“dur ve “Ω” sembolü  
ile gösterilir. Bu ifadeye Ohm Kanunu’nu adı verilmektedir. 
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l iletkenin boyu ve S iletkenin kesit alanı olmak üzere, direnç R harfi ile gösterilirse bu durum matematik-
sel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir:  

R α l  ve  R α 1
S  (1)

O hâlde  

R α lS  (2)

Bir iletkenin direnci, boyu ve kalınlığı dışında iletkenin cinsine de bağlıdır. 

Direncin telin cinsine bağlılığı öz direnç (ρ) ile ifade edilmektedir. Öz direnç değişkenini de ekleyerek di-
rencin bağlı olduğu unsurlar matematiksel olarak şöyle ifade edilebilir: 

R = ρ . lS  (3)

4. Derinleştirme
Işık kirliliği kavramı üzerinde durularak aşağıdaki senaryo öğrencilere dağıtılır. Etkinlik sonunda senaryo-

da belirtilen problem kaynaklarından en az birini ortadan kaldıracak bir çözüm düzeneği üretilecektir. 

Senaryo 

Günümüzde konut alanları her geçen gün daha fazla büyümektedir. Buna bağlı olarak da sosyal yaşam 
alanları, parklar, bahçeler çoğalıyor ve insanların ilgisini daha çok çekmek isteyen şirketler reklam panolarını 
gittikçe daha çok ışıklandırıyor. Çevremizin bilinçli veya bilinçsiz şekilde rastgele aydınlatılmasıyla gökyüzü-
ne yayılan ışık miktarı her geçen gün artmaktadır. Yer, miktar ve yöntem bakımından yapılan ışıklandırma 
hatalarının tümü ışık kirliliği olarak nitelendirilmektedir. Işık kirliliği nedeniyle günümüzde büyük kentlerde 
geceleri yıldızları seçebilmek zorlaşmıştır (Ansarı, 2013).   

Bu senaryoya göre siz değerli öğrencilerden, ışık kirliliğine neden olan kaynakları araştırmanız ve bu kay-
naklardan birini yeniden tasarlamanız istenmektedir. Tasarımınızda basit bir elektrik devresinin elemanlarını 
en az bir kez kullanmanız (ampul, duy, pil, anahtar) gerekmektedir. Tasarımınızı var olan aydınlatma türünün 
ışık kirliliğini azaltacak şekilde gerçekleştirmeniz ve ileriki aşamada uygulamanız beklenmektedir. 

Senaryoda belirtilen problem durumuna uygun olarak öğrenciler gruplar hâlinde çalışarak araştırmalar 
yaparlar. Yapılan araştırmalara uygun olarak seçilen bir ışık kaynağı (sokak veya otoyol lambası, reklam tabe-
lası veya seçilen bir başka kaynak) ışık kirliliğini azaltacak şekilde, kâğıt üzerinde planlama yapılarak tasarla-
nır. 

Kâğıt üzerinde yapılan planlamaya göre, kullanılan ışık kaynağının bir saatte ne kadar enerjiye ihtiyacı 
olacağı hesaplanır. 

Kâğıt üzerinde yapılan tasarımlar yeniden gözden geçirilir. Sensör olarak kullanılabilecek bir devre elema-
nının eklenmesinin ışık kirliliğine etkisi sorgulanır. 

Tasarımlar yeniden yapılır. 

Tasarımlara uygun olarak ışık kirliliğini azaltan elektrik devresi üretilir. 
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5. Değerlendirme 
• Üretilen tasarımlar gruplar hâlinde sunulur. 

• Sunumlar sırasında her grup kendi üretimini güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini belirterek, GZFT 
analizi ile değerlendirir.

• Öğretmen, öğrencilerin tasarımlarını “Süreç ve Ürün Değerlendirme Formu” ile değerlendirir. Forma et-
kinlik karekodu okutularak ulaşılabilir. 

• Sizce, elektrik enerjisini kullanırken tasarruflu davranmak millî değerlerimize ne tür katkılar sağlar? Bu 
konudaki görüşlerinizi yazınız.

KAYNAKÇA
Ansarı, B. K. Işık Kirliliği (Karanlık Kirliliği) ve Çevreye Olan Etkileri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Dergisi, 28 (1).  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/219849

URL 1: https://phet.colorado.edu/en/simulation/resistance-in-a-wire Resistance in a Wire. (Erişim Tarihi: 
14.07.2021)

URL 2: https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc Circuit Construction Kit-DC. 
(Erişim Tarihi: 14.07.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 

EĞİTİM PROGRAMI BYF

MODÜL Optik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR

• Fiziğin alt alanlarından optiği tanımlar.

• Maddenin optik özelliklerini açıklar.

• Tasarlayacağı bir optik aracın hangi amaçla kullanıldığını 
tartışır.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

Matematik (Geometri) 

Bilim Tarihi (Karanlık oda deneyi, fotograf makinesinin icadı)

Biyoloji (Gözün yapısı)

Mühendislik (Sürdürülebilir mimari)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Okul bahçesi, Fotografçı, Bi-
lim merkezleri, Ev ortamı

Dijital Ortamlar: Anadolu Üniversitesi TUDAM

ARAÇ-GEREÇLER

Düzlem ayna, mat, opak, saydam yüzeyler, fener, lazer kay-
nak, ampul lamba, renkli filtreler, CD, mum, 20 cm x 20 cm 
karton, karton kutu, ışık prizmaları, yakınsak ve ıraksak mer-
cek.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinlikte aşağıdaki terim ve kavramları öğreneceksiniz: 

Kırılma, yansıma, soğurulma, saçılma, ıraksak, yakınsak.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

Süreç zenginleştirme 

Ürün zenginleştirme

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, deney yapma, gösteri deneyi, 
soru cevap tekniği, sunuş (düz anlatım).
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ÖZET
Işık ve ışığın madde ile etkileşimi geçmişten günümüze merak konusu olmuştur. Bilim adamları bir çok 

çalışma ve deney yaparak ışığın madde ile etkileşimine dair bilgiler elde etmiş ve bunu günlük hayatta kulla-
nabileceğimiz aletlerde ve tasarımlarda kullanmıştır. Bu etkinlikte cisimler nasıl görülürden başlayarak ışığın 
madde ile etkileşiminin tanıtıldığı bir dizi deney örnekleri verilmiştir. Bina tasarımlarında güneş ışığının kul-
lanımının önemi vurgulanmıştır.

Amaç
Işığın madde ile etkileşimi incelenecektir.

1. Giriş
Bu bölümde optik konusu ile ilgili dikkat çekici bir resim ve durum verilerek, 

soru cevap yöntemi ile öğrenciler derse hazırlanacaktır.

Görsel 1’deki elbise resmi gösterilir ve “Bu elbiseyi ne renkte görüyorsunuz?” 
tartışma sorusu ile etkinlik başlar.

Öğrencilerin fikirleri alındıktan sonra durum ile ilgili olarak daha önce ya-
pılmış araştırmaların makaleleri okunur. Nesnelerden yansıyan ışığı algılamanın 
farklı faktörlerden etkilendiği belirtilebilir. Bu duruma ait yapılan araştırmalara 
ait bilgiler:

Bu elbisenin hangi renkte görüldüğü ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçları iki farklı şekilde ifade edil-
miştir.

Sonuç 1: Daha erken uyanan insanların elbiseyi beyaz ve altın olarak görme olasılığının, uyumayı sevenle-
re kıyasla önemli ölçüde daha fazla olduğu öne sürülmektedir.

“New York Üniversitesi (NYU) araştırmacısı Pascal Wallisch tarafından üstlenilen 13.000’den 
fazla katılımcının yer aldığı çevrim içi bir çalışmaya dayanmaktadır. Dr. Wallisch, kendi sirkadiyen 
ritimlerimizin (iç vücut saatlerimizin) ve dolayısıyla Güneş ışığına maruz kalmamızın belirleyici 
faktör olabileceğini teorileştirdi. Dünyası Güneş’le değil, uzun dalga boylu yapay ışıkla aydınlanan 
’gece baykuşları’, siyah ve maviyi göreceklerdir.” (Collins, 2017)

Sonuç 2: Nesnelerin bulunduğu ortamdaki ışık ve nesnelerin arka planı görme algısını değiştirmektedir.

"Harvard Tıp Fakültesi ve Massachusetts Göz ve Kulak Revirinde profesör ve nöro-göz doktoru 
olan Joseph Rizzo, renk hissini üretenin gözün arkasına yansıyan ve hücreleri farklı uyaran ışığın 
dalga boyları olduğunu açıklayarak başladı. Gözlerimize ulaşan ışık, baktığımız malzemeden, mal-
zemeden sıçrayan ortam ışığından ve bazı ince kişisel farklılıklardan etkilenir." (Weintraub, 2018)

Araştırma cümlesinde geçen “ışığın dalga boyu” ile ilgili olarak görünür ışık spektrumunun görselini pay-
laşabilir. Kırmızı ışıktan mor ışığa doğru bazı özelliklerin farklı olduğu kısaca söylenebilir.

Not: Görme olayı ve ışığı algılama ile ilgili bu durum kullanılarak öğrencilerin şaşırtılması, dikkatinin 
çekilmesi amaçlanmıştır. Öğretmenler farklı durumlar ya da görseller de kullanabilir.

Görsel 1. Farklı renkte 
görülen elbise
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2. Keşfetme
Bu bölümde görme olayı ve fotoğraf makinesinin çalışma prensibinin benzerliği görsellerle açıklandıktan 

sonra, öğrencilerden benzeri bir tasarım yapması istenecektir. Öğrencinin problemle karşı karşıya kalma du-
rumudur.

Tasarımın yapılabilmesi görme olayına dair  temel bilgiler verilir.

“Nasıl görürüz?” sorusu öğrencilere sorularak fikirleri alınır. “Nasıl görürüz?” isimli videoya etkinlik kare-
kodunu okutarak ulaşılabilir. Dijital ortamda farklı bir video da izletilebilir. 

Görsel 2 çizilerek de görme olayı açıklanabilir.

İris
Göz bebeği

Ters görüntü

Cisimden 
gelen ışık

Kornea

Mercek

Cisim

Camsı 
sıvıRetina

Görsel 2. Görme olayı

Fotoğraf makinesinin çalışma şekli ve tarihsel bilgisinin verilebileceği bu kısımda, insan gözünün benzeri 
olarak çalışan ilk fotoğraf makineleri ile ilgili açıklama yapılarak Görsel 3 öğrencilere gösterilir. Fotoğraf ma-
kinesinin en basit anlamda çalışma prensibi öğrencilerle paylaşılır. 

Not: Fotoğraf makinelerinin daha farklı görselleri kullanılabilir. Mercek ile birlikte kullanılan diğer op-
tik araçlarla nasıl görüntü oluştuğu gösterilebilir.

İlk fotoğraf makinesinin benzerinin yapılacağı bu kısımda öğrencilere, göz ve fotoğraf makinesi dikkatlice 
inceledikten sonra düzeneği oluşturacakları belirtilir.

Öğrenci sayısına bağlı olarak sınıf 
gruplara ayrılabilir. Grupların kendi 
içinde iş bölüşümü yapmaları ve düze-
neğin tasarlanmasında her öğrencinin 
fikirlerini paylaşmaları belirtilir.

Öğrencilere “Göz yapısındaki siyah 
kısım ve fotoğraf makinelerinin ön ta-
rafındaki siyah kısmı neden benzer-
dir?” sorusu sorulur. Soru cevap yön-
temi kullanılarak öğrencilerin kendi 

Görsel 3. Fotoğraf makinesi
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gruplarında fikirlerini ifade etmeleri ve düşünmeleri için süre verilebilir. Etkinlik 1 ile tasarlayacakları karan-
lık oda deneyinde sorulan sorunun, tasarımda ne kadar etkili olacağının farkına varmaları için öğrencilerin 
kendilerinin ilk fotoğraf makinesi gibi bir düzeneği yapmaları sağlanır.

1. Etkinlik

Öğretmen etkinliğin ismini söyledikten sonra gerekli malzemeleri öğrencilere verir. Görsel 2’deki 
insan gözü yapısı dikkate alınarak düzeneği kurmaları istenir.

Gerekli malzemeler:

•  Karton kutu (A4 kâğıt ya da başka malzeme kullanılabilir.)

•  Mum

•  Delici bir alet

Etkinlik yapılışı:

• Öğrenciler verilen malzemelerle düzeneği kurduktan sonra, öğretmenlerin yardımı ile mum 
alevinin kutu içindeki görüntüsünün oluşumu gerçekleştirilir. Kutuda oluşturulacak deliğin boyutu 
görüntü oluşumunda önemlidir. Deliği öğrencilerin açması önerilir. Deneme yanılma yöntemi ve 
ayrıca gözdeki siyah noktanın büyüklüğünün öneminin farkına varmaları sağlanır.   

• Öğrenciler gözlem yaparken mumun yeri değiştirilerek görüntünün durumu hakkında fikirleri 
alınır.

• Yaklaştırıp uzaklaştırma durumunda oluşan görüntünün gözlemlenir. 

• Gözlem verileri Tablo 1’e yazılır.

Tablo 1. Mum Alevinin Görüntüsünün Uzaklığa Bağlı Değişimi

Mum kartona yakınken Mum kartona uzakken

Mum alevinin görünütüsünün 
büyüklüğü

• Tablo 1’deki verilere bağlı olarak görme 
olayında uzak ve yakın cisimler ile ilgili hipotez 
cümlesi kurmaları istenir. 

• Karton kutu üzerindeki deliğin önüne farklı 
renkte filtre konularak oluşan görüntünün tekrar 
incelenmesi sağlanabilir.

Karanlık Oda Deneyi

Görsel 4. Karanlık oda deneyi
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Etkinlik bittikten sonra bilginin pekişmesi için tarihsel bilgi verilir. Geçmişte görme olayı ve görüntü olu-
şumu ile ilgili bilim adamlarının çalışmaları verilebilir. İbnü’l Heysem’in karanlık oda deneyini nasıl yaptığı 
açıklanabilir.

Öğrencilere optik ile ilgili önemli çalışmalar yapmış İbnü’l Heysem ile ilgili video (TUDAM, 2019) izletilir 
(Video süresi: 11.20 dk.) ya da Görsel 6 gösterilerek gerekli açıklamayı öğretmen yapabilir. Dijital ortamda 
İbnü’ l Heysem ile iligili farklı videolar izletilebilir.

Video sonunda öğrencilere “Optik ve geometri arasında nasıl bir ilişki olabilir?” sorusu sorulur. Bu soru-
nun cevabı İbnü’l Heysem’in çalışmalarının anlatıldığı video (TUDAM, 2019) ile verilmiştir. Ancak öğretmen 
karanlık oda deneyini tahtaya çizerek oluşan geometrik şekilleri öğrencilerin görmesini sağlar. Dolayısıyla 
sorunun cevabı öğrenci tarafından irdelenebilir.

Görsel 6. İbnü’l Heysem (Al Hazen)

Not: Derinleştirme bölümünde, karanlık oda deneyi tahtaya çizilerek geometrik olarak yakın ve uzak ci-
simlerin neden büyük ve küçük göründüğünün incelenmesi sağlanabilir. Öğrenciler deneyi yaptıktan sonra, 
gözlemlerini bir kâğıda çizerek mumun farklı durumlarda elde edilen görüntüsünün nasıl olacağını farkına 
varmaları sağlanır. Elde edilen verilere dayanarak keşfetme bölümündeki hipotezleri ile karşılaştırmları 
istenebilir.

3. Açıklama
Öğretmenin ön planda olacağı bu bölümde, öğrencilere keşfetme bölümündeki tasarımla ve bu bölümde 

yapılacak gösteri deneyleri ile ilgili bilimsel bilgi verilir. Gösteri deneylerini gözlemleyen ya da deneyleri ya-
pan öğrencilerden konu ile ilgili açıklama yapmaları istenebilir.

Görsel 7 paylaşılır ve ışığın madde ile etkileşimine dair her bir durumun açıklaması yapılır. Öğretmen gös-
teri deneylerini yaparken günlük yaşamdan örnekler verebilir ya da öğrenciden örnek vermesini isteyebilir. 
Öğretmenin merkezde olduğu bu bölümde öğrencilerin fikirlerinin de alınması duruma ilişkin düşüncelerini 
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görmeyi sağlar. Oluşabilecek ya da daha önce var olan yanlış kavramları bilerek bu kısımda etkinliğe devam 
edilir.

Yansıma

Kırılma

Soğurulma

Saçılma
Görsel 7. Işığın madde ile etkileşimi

Işığın temel özelliklerini sadece sözel olarak ifade etmesi yeterli olmayacağından; ışığın soğurulması, ileti-
mi, yansıması, kırılması,saçılması olaylarını birkaç dakikalık gösteri deneyleri yapılır. Bu gösteri deneyleri ile 
ilgili öneriler verilmiştir. Düzenek kurulumu öğrenci ya da öğretmen tarafından yapılacaktır. Deneyler hak-
kında öğrencilerin fikirlerinin alınması sağlanır. Öğrencilerin ne anladıkları, ne gördükleri, fikirlerini ifade 
etmeleri ile tespit edilebilir.

Öğretmen istasyon tekniği de kullanabilir. Her masayı ışık ile ilgili olayları incelemeye yönelik olarak istas-
yon olarak düzenler. Masa üzerine istasyon ismini, gerekli açıklamaların bulunduğu kâğıtları ve öğrencilerin 
deneyde kullanacakları gerekli malzemeleri koyabilir. Bu şekilde, öğrencilerin sınıftaki çeşitli deney istas-
yonları aracılığıyla ışığın soğurulması, yansıması, iletilmesi, kırılması ve saçılması özelliklerini kendilerinin 
keşfetmesi sağlanabilir. Her istasyon için yeterli süre verilerek, deneylerini bitiren grupların farklı istasyonlara 
geçmesi sağlanır.

Öğrenciler kendi açıklamalarını yaparken öğretmen kanıt istemeli, olayı irdelemelidir. Öğrencilerden ge-
len cevaplara göre yaşamsal örneklerin bilgisine ilişkin açıklamaları vererek devam edilecektir.

Not: Grubun durumuna bağlı olarak; 

• öğretmen gösteri deneyleri yapabilir, 

• istasyon tekniği ile öğrencilerin kendisinin deneyleri yapmasını sağlar,

• dijital ortamda araştırma yöntemi ve sanal deneyler yardımı ile öğrencilerin öğrenmeleri sağlanabi-
lir.
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1. Işığın doğrusal yolla yayılması istasyonu: 

Karanlık oda deneyi ile ışığın doğrusal yolla yayıldığı gözlemlenmişti. Ayrıca mum ve iki (ya da üç) 
karton yüzey kullanarak öğrencilerin bu olayı gözlemlemesi sağlanabilir. Karton yüzeylere aynı hizada 
delik açılır. Görsel 8’deki gibi düzenek kurulur. İkinci durumda karton yüzeylerde farklı yüksekliklere 
delik açılır. Mum alevini görebilmeleri için deliklerinden muma bakmaları sağlanır. Gözlemlerini ifade 
etmeleri istenir.

Görsel 8. Işığın doğrusal yolla yayılması

2. Işığın soğurulması/emilimi istasyonu: 

Çiçeklerin yaprakları ya da güneş enerji panelleri ile ilgili bilgi verildiği bu istasyonda cisimler 
üzerine beyaz ışık gönderildiğinde neden farklı renklerde görüldüğü açıklanır. Dijital ortamda sanal 
deney yapılabilir. 

Sınıf dışı ortamda güneş gören bir yüzeye siyah ve renkli iki karton konulur.  Bir   müddet bekledikten 
sonra öğrencilerin elleriyle kartonlara dokunmaları istenir. Kartonların hissedilen sıcaklıkları ile ilgili 
olarak öğrencilerin fikirleri alınıp gerekli bilgi verilebilir.

3. Işığın yansıması istasyonu: 

Görsel 9’daki gibi ışığın aynadan yansıdığı deneyi yapılabilir. Ayrıca öğrencilere birkaç tane ayna 
verilerek bir cisimin bir çok görüntüsünü elde etmeleri sağlanabilir. Kesişen aynalarda, görüntü 
sayısının açı ile ilşkisi verilebilir.

Deney Işık Deneyleri İstasyonları
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Ayna

Gelen ışık
0

0

Normal Yansıyan ışık

Görsel 9. Işığın yansıması

Gruplara basit bir periskop yaptırılabilir. Grupların periskop tasarımlarından hangisinin gözlem 
alanının geniş olduğu ve aynaların yerleştirilme farkının nasıl etkili olduğu ile ilgili çalışma yapılabilir.

4. Işığın kırılması istasyonu:

a. Lazer kaynak ve prizma verilerek de-
ney düzeneği kurulabilir.

b. Su bardağı içine para konularak olu-
şan paranın görüntüsü gözlemi yaptı-
rılabilir.

c. Beher, sıvı deterjan ve fener kullana-
rak Görsel 10’daki gibi deney düzeneği 
kurulabilir. Beher içine farklı sıvılar ko-
nularak deney tekrarlanır. Elde edilen 
gözlem verileri yorumlanır. 

5. Işığın emilimi ve iletimi istasyonu:

Üç farklı özellikteki (mat, saydam, yarı saydam) nesneye ışık gönderilerek öğrencilerin gözlem yap-
maları sağlanır. Bu kısımda tam gölge ve yarı gölge bilgisi verilir. 

Sınıf dışı ortamda; okul bahçesinde de mat, saydam ve yarı saydam cisimler kullanılarak güneş 
ışınlarının bu yüzeyden geçtikten sonra okul bahçesinde yer düzleminde oluşan görüntünün gözlemi 
yaptırılabilir. 

Görsel 10. Işığın kırılması
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6. Işığın saçılması istasyonu:

Bir kavanoz su içine bir yemek kaşığı süt ya da sıvı 
sabun konulur. Cep telefonu ya da fener ile ışık gön-
derilir. Kavanoz içinde ışığın durumu Görsel 11’deki gibi 
gözlemlenir. Kavanozdaki sıvının rengi ve masa üzerin-
deki sarı ışık ile ilgili öğrencilerin fikirleri alınabilir. At-
mosferin rengi ve Güneş’in neden sarı renkte görüldü-
ğü bu deney ile açıklanabilir.

7. Gökkuşağı oluşumu istasyonu: 

CD üzerine güneş ışığı düşürülerek ya da prizma 
ile Görsel 12’deki gösteri deneyi  yapılabilir. Devamın-
da renkler konusu ile ilgili kısaca açıklama yapılabilir. 
Bu istasyonda renk filtreleri de kullanılarak ışığın ana 
renkleri ile ilgili bilgi verilebilir.  Ayrıca Newton’un renk 
çarkı ile beyaz rengin gökkuşağının renklerinden oluş-
tuğu gösterilebilir. 

8. Merceklerde görüntü oluşumu istasyonu:

Öğrencilere ince kenarlı ve kalın kenarlı mercek aynı anda verilerek kendi deneyimleri ile iki mer-
ceğin farkını görebileceği ortam oluşturulabilir. Merceklerin temel özellikleri verilir. Odak noktası kav-
ramı verilebilir.

“Merceklerin odağı nasıl bulunur?” sorusu ile başlanır. Ormanlarda neden kullanılmış cam şişe bı-
rakmamamız gerektiği açıklanır. Sınıf dışı ortamda ince kenarlı mercek ve kâğıt kullanarak güneş ışığı 
odaklanabilir. Odaklandığı yerdeki sıcaklığın artışı deneyimlenebilir.

Sınıf içinde ışık kaynağı olarak ampul ve basit bir 
ince kenarlı mercek kullanarak yanan ampulün iç kıs-
mındaki parçaların gerçek görüntüsü masa/ekran 
üzerinde Görsel 13’teki gibi oluşturulur. Bu gösteri de-
neyinde öğrencilerin merceğin odak uzunluğunu ölç-
meleri sağlanır. Farklı odak uzaklığına sahip mercekler 
ile deney tekrarlanabilir. Kalın kenarlı mercek kullanı-
larak nasıl bir durum oluştuğu öğrencilere gösterilir. 
Farklı mercek çeşitlerinin ışığı nasıl kırdığını incelen-
meleri sağlanır.

Görsel 11. Işığın saçılması

Görsel 12. Gökkuşağı oluşumu

Görsel 13. Merceklerde ışığın kırılması
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4. Derinleştirme:
Öğretmenin optik ile ilgili yeni problem durumları ile öğrencileri karşı karşıya bırakacağı bu bölümde 2 

farklı etkinlik verilmiştir. Etkinlik 2 ile geometri ve fiziğin kullanıldığı disiplinler arası bir çalışma, Etkinlik 3 
ile gün ışığından yararlanılacağı bir oda tasarımı yapılacaktır. Bu tasarımda farklı sıvılar ya da farklı mater-
yaller kullanılarak etkinliği öğrencinin geliştirmesine öğretmen rehberlik edebilir. Öğretmen ders saatinin 
duruma göre etkinliklerden birini seçerek süreçte kullanabilir. Kendi tasarladığı bir problem durumunun çö-
zülebileceği alternatif bir etkinlik kullanabilir. 

2. Etkinlik

Bu etkinliğin amacı disiplinler arası çalışmak ve geometri bilgisinin optik konusu için önemli 
olduğunu göstermektir.

Gerekli malzemeler:

•  Milimetrik kâğıt (kareli kâğıt da olabilir) ve kalem

• Cetvel

•  Mum 

•  Ekran 

Etkinlik yapılışı:

• Gölge oluşumu ile ilgili Görsel 14’teki düzenek gösterilir. 

• Ekran yüzeyine kareli kâğıt ya da milimetrik kâğıt yapıştırılır. En yakın yere ışık kaynağı ve engel 
(dikdörtgen şeklindeki kâğıt parçası) arasında 3 farklı uzaklık değeri kullanarak ekrandaki yüzey 
alanı not edilir. Engel ve ekran arasındaki mesafe sabit tutulacaktır.

• Engel ve ekran arasındaki mesafe değiştirlerek deney tekrarlanır. Işık kaynağı ve engel arasındaki 
mesafe sabit tutulacaktır.

 (Taban düzlemi olarak rahat çizim yapılacak bir düzlem seçilmesi önerilir.)

• Öğrencilerin ölçümlerini yaptıktan sonra verileri Tablo 2 ve Tablo 3’e yazmaları istenir.

Tablo 2. Işık kaynağı ve engel arası mesafe değişiminde

Işık Kaynağı ile Engel Arasındaki Mesafe 
(cm)

Oluşan Görüntünün Alanı
 (cm²)

Tablo 3. Engel ve ekran arası mesafe değişiminde

Engel ile Ekran Arasındaki Mesafe
 (cm)

Oluşan Görüntünün Alanı
 (cm²)

Gölge Oluşumu
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• Farklı uzaklık değerlerinde, ekran üzerindeki milimetrik kâğıtta oluşan gölgenin kenar uzunlukları 
kullanılarak gölgelerin alan ölçümleri yapılabileceği belirtilecektir.

Görsel 14. Gölge oluşumu deneyi çizimi

3. Etkinlik

Öğretmen bu etkinlikte gün ışığının mimaride kullanımının önemi ile ilgili bilgi verir.

“Mimari yapılarda gün ışığının etkili bir şekilde kullanılması için ışık tüpleri ve ışık raflarından 
yararlanılır. Sürüdürülebilir bina tasarımında çatıya ışık tüpleri yerleştirilir ki hem yapay ışık kullanımı 
azaltılır hem de gün ışığının yararlı etkileri daha çok kullanılmış olur.“

Bu bilgiyi desteklemesi amacıyla ’ışık tüpleri’ makalesine ait kısa bir okuma yapar.

IŞIK TÜPLERİ:

"Işık tüpü ya da güneş tüpü olarak anılan bu sistemler Görsel 15’teki gibi özellikle derin 
planlı kamu binalarının dışa kapalı olan ve gün ışığının ulaşamadığı bölümlerinde tatmin 
edici sonuçlar vermektedir. Derin planlı açık ofisler de ışık tüpleriyle, gün boyu homojen 
bir şekilde, doğal ışıkla aydınlatılabilmektedir. Bu şekilde yapma aydınlatma enerjisinden 
tasarruf edilerek kamu binalarının yıllık enerji kazançları artırılabilmektedir. Doğal ışık 
kullanımıyla çalışanların görsel konforunu sağlamak, çalışma temposunu iyileştirerek iş 
verimini artırmak da hedeflerden bazılarıdır. Işık tüplerinde, küçük çatı ışıklıklarından 
alınan gün ışığı, yansıtıcı borularla hacmin (oda) tavanına taşınmaktadır (Yener, 2007)."

Gün Işığı ile Evi Aydınlatalım
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Ayrıca kültürel miraslarımız olan tarihî yapılardan eski hamamların kubbelerinde bu tür işlev gören 
cam yapıların olduğu bilgisi verilir. Dijital ortamda tarihî hamam kubbelerinin görsellerini incelemeleri 
sağlanır.

a. b.

Görsel 15. Işık tüpünün çizim olarak gösterimi

Görselde ışık tüpü olarak kullanılan malzemeye düşen ışık, malzeme içinde yansımalara uğrayarak 
odayı aydınlatmaktadır.

Bilgiler verildikten sonra öğrencilerden makaledekine benzer bir ev tasarımı gerçekleştirmesi istenir. 

Bu amaçla ev tasarımı için bir karton kutu ve bir plastik su şişesi malzemeleri öğrencilere verilecektir. 
Plastik su şişesinin ışık tüpü yerine kullanılacağı belirtilecektir. Şişenin içinin boş ya da farklı sıvılarla 
dolu olması durumunda tasarlanan evin içini nasıl aydınlattığını deneyimlemeleri ve elde ettikleri 
verileri açıklamaları istenir.

5. Değerlendirme:
Bu kısımda deneyler ve alt etkinliklerde kullanılan kavramlara ilişkin yapılandırılmış grid çalışması ve di-

siplinler arası bir çalışma olan güneş ışığının evi aydınlatması ile ilgili bir çalışma verilmiştir.

Bu etkinlikte “Grup Değerlendirme Formu ve Kontrol Listesi Formu” kullanılabilir. İlgili formlara etkinlik 
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Değerlendirme Formu

1. Işığın madde ile etkileşimi ile ilgili yapılandırılmış grid çalışması:

Numaralandırılmış kutularda ışık ile ilgili durumlar verilmiştir. Kutu numaralarını kullanarak 

aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1

Dünya

Dağınık 
mavi ışık

Olay ışı
ğı

Doğrudan 
Güneş ışığı

Güneş

Atmosfer

4

2

5

3

6

Yukarıdaki durumlardan hangisi ışığın, 

a. Kırılması olayıdır.  ....................................................................

b. Yansıması olayıdır.  ..................................................................

c. Saçılması olayıdır. ...................................................................

d. Soğurulması olayıdır.  .............................................................



B Y F - O p t i k

6 3

2.  Güneş ışığının evi aydınlatması ile ilgili disiplinler arası bir çalışma:

 Mimarlar, evlerin güneş ışığını daha etkili kullanabilmesi için pencereleri bu duruma göre evin 

farklı yerlerinde ve farklı yönlere yerleştirir. Çatı kısımlarına da pencere konularak yapay aydınlat-

maların kullanımı azaltmak isterler. Ayrıca yaz ve kış mevsiminde güneş ışığının evin içini aydınlat-

ması farklı olur. Pencerelere ek parçalar koyarak kışın evi daha çok aydınlatmasını, yazın ise güneş 

ışınlarının evi ısıtması sorununa çözüm olarak ışığın odayı aydınlatmasını engellemeden sadece 

tavanı aydınlatacak düzenek kurarlar.

Görsel 16. Güneş ışınlarının pencereden odayı aydınlatmasının gösterileceği ev modeli

Buna göre, Görsel 16’daki eve kış ve yaz mevsiminde güneş ışığı alttaki pencerelerden içeri girdi-

ğinde evi aydınlatmaları eşit olur mu? Çizerek gösteriniz. Bu çalışma için Güneş’in kış ve yaz mevsi-

minde hangi konumda olduğu ile ilgili araştırma yapabilirsiniz ya da ailenizden yardım alabilirsiniz. 

Ayrıca güneş ışığının kapının üstündeki ve kapının yanındaki pencereden odayı aydınlatmasını çizerek 

karşılaştırınız.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ

Fizik

Renkli gölgenin nasıl oluştuğu ile ilgili çalışma yapılabilir. Konu ile ilgili 
makalenin ’Renkli gölge olur mu?’ (Yürümezoğlu, 2016) dijital ortam 
kullanılarak öğrenciler tarafından araştırılıp incelenmesi sağlanır. 

Öğrencilere mum ve herhangi bir engel ile nasıl gölge oluştuğu 
etkinliği hatırlatılır. Renkli led lamba kullanarak ya da normal ampul ve 
renk filtreleri kullanarak renkli gölge oluşturulacağı deney düzeneği 
için gerekli malzemeler öğrencilere verilir. Bu etkinlik ile öğrencilerin 
ana renkler ve ara renklerin olduğu renkli gölgeleri gözlemleri sağlanır. 
Bu etkinlik ile ışığın doğrusal yolla yayıldığı olgusu hatırlatılabilir.

Tasarım

Sınıf ortamında ya da aile etkinliği olarak öğrencilere optik araç 
tasarlatılabilir.

1. Teleskop,

2. Mikroskop,

3. Kaleydoskop yaptırılabilir.

Mimari/mühendislik
Öğrencinin kendi modelini geliştireceği sürdürülebilir ev tasarımları 
çizebilir ya da basit malzemelerle evi tasarlayabilir. 

Biyoloji
Bitkilerin karanlık ortamda ya da farklı renkteki ışık ortamlarında 
durumunun gözlemlenebileceği bir deney tasarlanabilir.

STEAM Güneş ve Ay tutulması ile ilgili STEAM çalışması yapılabilir.

KAYNAKÇA
Collins, T. (2017, 7 Nisan). The mystery behind THAT blue and black dress is finally solved: Scientists reveal why 

some people see it as white and gold - and it’s all to do with what time you wake up.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4387270/Blue-black-dress-riddle-finally-solved.html

Weintraub, K.(2015, 27 Şubat) News&Research: Blue or White Dress? Why We See Colors Differently. 

https://hms.harvard.edu/news/blue-or-white-dress-why-we-see-colors-differently 

Yener, A. K. (2007). “Binalarda Günışığından Yararlanma Yöntemleri: ÇağdaşTeknikler”, VIII. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007,  İzmir. 

Yürümezoğlu, K. (2016, 27 Ağustos). Dünya ve Yaşam: Renkli Gölge Olur mu? https://bilimgenc.tubitak.gov.
tr/makale/renkli-golge-olur-mu
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Görsel Kaynakça

Görsel 6 https://anadolutudam.anadolu.edu.tr/videolar/ibn%C3%BCl-heysem

Görsel 15 Yener, A. K. (2007). “Binalarda Günışığından Yararlanma Yöntemleri: ÇağdaşTeknikler”, VIII. 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007,  İzmir.

Video Kaynakları
TUDAM (2019, 15 Şubat). Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi. Videolar:-

Bilim İnsanları.

 https://anadolutudam.anadolu.edu.tr/videolar/ibn%C3%BCl-heysem
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

KATIHÂL FİZİĞİ VE TEKNOLOJİ 
EĞİTİM PROGRAMI BYF

MODÜL Katıhâl Fiziği

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Fiziğin alt alanlarından katıhâl fiziğini teknolojik gelişmeler 
üzerinden tanımlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Kimya (elementler)

• Malzeme Bilimi (malzeme türleri)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Üniversite laboratuvarları, sa-
nayi kuruluşları, ilgili iş yerleri

Dijital Ortamlar: Animasyon ve simülasyon programları

ARAÇ-GEREÇLER

Multimetre, elektronik devre elemanları: direnç, diyot, LED 
(ışık yayan diyot), LDR (ışığa bağımlı direnç), NTC (negatif sı-
caklık katsayılı direnç), PTC (pozitif sıcaklık katsayılı direnç), tel 
(çelik, bakır, alüminyum), Gözlük camları: +5.00, -5.00 diyoptri-
ye sahip normal ve yüksek indisli camlar, fotokromik, polarize 
ve kaplamalı camlar, kaşık veya çubuk (metal, plastik, tahta), 
mıknatıslar (demir oksit (Fe3O4), neodyum (NdFeB)).

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Etkinlik sürecinde aşağıdaki terim ve kavramları öğrencile-
rin anlamaları sağlanır. 
Kristal ve Amorf Yapı
Malzeme Türleri: Metaller, seramikler, polimerler, kompozit-
ler, yarı iletkenler.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

Konu hızlandırma

Süreç zenginleştirme

Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kesici ve delici alet 

Isı güvenliği
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: Tümevarım yöntemi

ÖZET

Katıhâl fiziği katıların özelliklerini inceleyen, geliştiren ve bu özelliklerin teknolojide uygulanabilir bir ni-
telik kazanması için deneysel çalışmalar  yapan bir bilim dalıdır. Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin katıhâl fizi-
ğinin çalışma alanları ve bu çalışmaların teknolojiye sağladığı katkıları kavramalarını sağlamaktır. Bu etkinlik 
sonunda bilim ve teknolojinin kaynağı niteliğindeki malzeme bilimi, elektronik, nanoteknoloji, ince film gibi 
çok sayıda kavram ve terimleri öğrencilerin katıhâl fiziği ile ilişkilendirebilmeleri beklenir.

Okuma Parçası

“Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji Nakamura, enerji verimliliği yüksek yeni nesil ışık kay-

nakları olan mavi LED’lerin keşfiyle 2014 yılında Nobel Fizik Ödülü ile ödüllendirildi. LED’ler, her 

geçen gün daha gelişmiş özellikler kazanan ve daha da küçülen akıllı telefon, bilgisayar, televizyon 

gibi birçok elektronik cihaz için vazgeçilmez bir teknoloji. Geleneksel aydınlatmalar, örneğin akkor 

lambalar ışık elde etmek için elektriği önce ısıya daha sonra ışığa dönüştürür. Bu nedenle enerjinin 

büyük bir kısmı ısı için harcanırken küçük bir bölümü ışık yaymak için kullanılır. LED’ler ise elektriği 

doğrudan ışığa dönüştürür. LED’ler yarı iletken malzemelerden oluşan katmanların birleşiminden 

oluşur. Aslında yapıları sandviçe benzetilebilir. LED teknolojisinin geliştirilmesi n-tipi ve p-tipi yarı 

iletken malzemeler sayesinde mümkün oldu. Peki, n-tipi ve p- tipi malzemeler bu teknolojinin gelişti-

rilmesine nasıl imkân sağladı (URL 1,2021)?” (Metnin tamamı “Okuma Parçası” adlı dosyada mev-

cut olup etkinlik karekodunu okutarak dosyaya ulaşabilirsiniz.)

Katıhâl Fiziği:

Katıhâl fiziği; katıların mekanik, termal, elektronik, manyetik, optik ve diğer fiziksel özelliklerini inceleyen 
bir bilim dalıdır. Katıhâl fiziği katıların kristal yapısı ve bu yapının özellikleri ile malzeme üzerindeki etkilerini 
teorik ve deneysel olarak inceler. Katılar tek kristal, polikristal tozlar, amorflar ve ince film şeklinde sınıflan-
dırılabilir. Yarı iletken fiziği, süperiletkenlik, ince film malzemeler, materyal fiziği, fonksiyonel materyaller, 
optoelektronik cihazlar, sensörler ve teknolojiye yön veren daha birçok materyaller ile ilgili çalışmalar katıhâl 
fiziğinin kapsama alanı içerisindedir (Turton, 2000).
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1. Etkinlik

Maddenin bazı özellikleri uygun ebatlarda kesilen kartlara yazılır. Aşağıdaki örnekler öğrencilerin 
hazır bulunuşluk seviyesine göre artırılabilir veya azaltılabilir.

Mekanik Özellikler

Sertlik, çekme/basma, darbe,  kı-
rılma, yorulma, süneklik, gevreklik, 
tokluk, rezilyans

(URL 2, 2021)

Termal Özellikler

Genleşme, özısı, ısı kapasitesi, ısı 
iletimi, erime/donma noktası, kay-
nama/yoğuşma noktası

 (URL 3, 2021) (URL 4, 2021)

Elektrik Özellikler

İletken, yarı iletken, yalıtkan, di-
renç, dielektrik sabiti

Manyetik Özellikler

Manyetik duygunluk, diamanyetik, 
paramanyetik, ferromanyetik, anti-
ferromanyetik

Optik Özellikler

Opak, saydam, yarısaydam, kırı-
cılık indisi, luminesans, floresans, 
fosforesans

Kartlar karıştırılarak öğrencilere eşit sayıda dağıtılır. Öğrencilere süre verilerek kartta yazan özelliği 
günlük yaşam örnekli bir cümle içerisinde kullanmaları istenir. Bu özelliğin avantaj ve dezavantajları 
tartışılır. Masa üzerine Görsel 1’deki gibi mekanik, termodinamik, elektrik ve manyetizma, optik yazan 
bölgeler oluşturulur ve öğrenciler kartlarını uygun bölgeye bırakırlar.

Görsel 1. Maddelerin sınıflandırma kartları

Öğrencilere yeteri kadar süre verilerek her bir öğrencinin farklı bir malzemenin mekanik, termal, 
elektrik, manyetik ve optik özelliklerini açıklamaları istenir. İfade edilen özellikler grup içerisinde 
tartışılır.

Maddenin Özelliklerini Sınıflandıralım

MEKANİK TERMAL

ELEKTRİK MANYETİK OPTİK
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2. Etkinlik

Her öğrenciye çapları eşit, 4-5 cm uzunluğunda bakır, alüminyum ve çelik tel verilir. Teli orta 
noktadan katlamaları istenir. Hangi tel daha kolay katlandı? Daha sonra teli açıp tekrar aynı noktadan 
katlamaları istenir. Bu işleme tel kopuncaya kadar devam edilir. Hangi tel kaçıncı katlamada koptu? 
Aynı kesit ve uzunluğa sahip farklı cins tellerin mekanik özelliklerinin farklı olduğu öğrenciler tarafından 
keşfedilir.

Hangi Tel Daha Sert?

3. Etkinlik

Bir bardak kaynar suya metal, tahta ve plastik kaşık (veya çubuk) aynı anda daldırılıp çıkarılır. 
Öğrenciler kaşıklara dokunarak hangisinin daha sıcak olduğunu hissederler. Kaşıklar aynı ortamda eşit 
sürede bulunmalarına rağmen sıcaklıkları neden farklıdır? Katıların termal özellikleri ve bu özelliklerin 
günlük yaşamda avantaj ve dezavantajları tartışılır.

Hangi Kaşık Daha Sıcak?

4. Etkinlik

Öğrencilere bireysel veya grup hâlinde iletken ve yalıtkan materyaller verilir. Bu materyallerin 
multimetre ile dirençlerini ölçmeleri ve elde ettikleri verileri Tablo 1’e işlemeleri istenir. Materyaller 
direnç değerlerine göre iletken veya yalıtkan olarak sınıflandırılır. Ölçümler hassas bir multimetre 
ile yapılmadı ise ölçüm sonuçları genellikle iletkenlerde 0 Ω , yalıtkanlarda ise ∞ Ω olarak gözlenir. 
Gerçekte bir materyalin direncinin 0 Ω veya ∞ Ω olup olamayacağı tartışılır.

Tablo 1. Materyallerin dirençleri

Materyal Direnç (Ω) İletken/Yalıtkan

Elektronik devrelerde kullanılan farklı değerlerde ¼ W standart dirençler multimetre ile ölçülür. 
Dirençlerin birbirine çok benzemesine rağmen farklı değerlere sahip olmalarının nedenleri tartışılır. 
Benzer şekilde direnç tahtası kullanılarak aynı uzunlukta farklı cins tellerin dirençleri ölçülerek “öz 
direnç” kavramı verilir.

Öğrencilere diyot ve LED verilir. LED ve diyotun direnci doğru ve ters yönde ölçtürülür. Ölçüm 
sonuçlarının farklı çıkmasının nedenleri tartışılır. Yarı iletken malzemeler ve bunlardan üretilen diyotlar 
ve transistörler hakkında kısa bilgi verilir.

İletken mi? Yalıtkan mı?
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Öğrencilere LDR, NTC ve PTC verilir. Ancak, sensörlerin adları ve çalışma prensipleri hakkında ilk 
aşamada bilgi verilmez. Tablo 2’de ifade edilen koşullarda dirençler ölçülerek veriler kaydedilir.

Tablo 2. Sensörlerin dirençleri

Sensör
Direnç (Ω)

Oda 
sıcaklığında

Direnç (Ω)
80°C civarında

Direnç (Ω)
Aydınlık 
ortamda

Direnç (Ω)
Karanlık 
ortamda

A: ……………

B: ……………

C: ……………

Elde edilen veriler değerlendirilir. LDR, NTC ve PTC hakkında bilgi verilir. Bu sensörlerin kullanım 
alanları tartışılır.

5. Etkinlik

Öğrencilere Görsel 2’de gösterilen demir oksit ve neodyum mıknatıslar verilir. Demir ve nikel gibi 
ferromanyetik malzemelerin yanı sıra bakır, alüminyum, cam, tahta gibi ferromanyetik olmayan 
malzemeler öğrencilere verilir. Mıknatısın çektiği ve çekmediği malzemeler sınıflandırılır. Sınıflandırma 
yapılırken diamanyetik, paramanyetik, ferromanyetik, antiferromanyetik, ferrimanyetik maddeler ile 
ilgili detaylara girilmez. Mıknatısın kutupları keşfedilir. Aynı kutupların ve zıt kutupların birbirlerine 
uyguladıkları kuvvetin yönü keşfedilir. Fe3O4 ile NdFeB mıknatısların manyetik kuvvet şiddetleri 
karşılaştırılır.

Demir oksit mıknatıslar Neodyum mıknatıslar

Görsel 2. Mıknatıs Çeşitleri

Mıknatısları Tanıyalım
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6. Etkinlik

Organik veya mineral gözlük camları 
genellikle 1,5-1,9 arasında kırıcılık indisine 
sahiptir (Görsel 3). Aynı diyoptriye (merceğin 
odak uzaklığının tersi ‘1/f’) sahip camın kırıcılık 
indisi ne kadar yüksek ise merceğin eğrilik 
çapı da o kadar büyük olur. Dolayısıyla gözlük 
camı daha düz ve ince bir yapıya sahip olur. 
Sektörde genellikle “inceltilmiş cam” olarak 
adlandırılan gözlük camları aslında kırılma 
indisi büyük olan camlardır. Öğrencilere 
+5.00 ve -5.00 diyoptriye sahip normal cam 
ve yüksek indisli camlar verilerek merceğin 
(gözlük camı) işlevi ve görüntüsü karşılaştırılır. 
Yüksek indisli camların üretiminde malzeme 
bilimi ve katıhâl fiziğinin rolü tartışılır.

Kolormatik olarak da adlandırılan fotokromik camların loş ışıkta ve gün ışığında rengi incelenir. 
Renk değişiminin sebebi araştırılır. Antistatik camlar, leke tutmayan, hidrofobik,  buğulanmayan, 
yansımayı azaltan veya çizilmeyen camların nasıl üretildiği araştırılır.

İki tane polarize gözlük camı üst üste koyularak ışık geçirgenliği incelenir. Camlardan birisi sabit 
tutulurken diğeri döndürüldüğünde ışık geçirgenliğinin nasıl değiştiği gözlemlenir. Katıların optik 
özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesinin teknolojideki önemi tartışılır.

Gözlük Camları

Görsel 3. Gözlük camları

DEĞERLENDİRME
• Etkinlik karekodunu okutarak “Bireysel Değerlendirme Formu” ve “Kontrol Listesi” dosyalarını düzen-

leyiniz.

• Katıhâl fiziğinin çalışma alanları ve bu çalışmaların teknolojiye sağladığı katkılar ile ilgili afiş hazırlayınız.

• Katıların mekanik, elektrik, manyetik, termal ve optik özellikleri ile ilgili bir sunum hazırlayınız.

• Katıhâl fiziği ile ilgili meslekler hakkında araştırma yapınız.

• Katıhâl fiziği alanında çalışma yapan bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar ile ilgili bir sunum hazırla-
yınız.

GÖREVLER
• Karbon elementinin allotropları ile ilgili araştırma yapınız.

• Sıvı kristaller ile ilgili araştırma yapınız.
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• Fonksiyonel materyaller ile ilgili araştırma yapınız.

• Kristal örgü türleri ile ilgili bir pano hazırlayınız.

• Nanoteknoloji ile ilgili araştırma yapınız.

DİJİTAL UYGULAMA
• Malzemeler ile özelliklerini eşleştirme amaçlı basit bir simülasyon hazırlayınız.

OKUL DIŞI UYGULAMA
• Bir üniversitenin fizik bölümünü ziyaret ederek katıhâl fiziği alanında yapılan araştırma ve çalışmalar 

hakkında bilgi toplayınız.

• Katıhâl fiziği ile ilgili bir alanda üretim yapan bir sanayi kuruluşunu ziyaret ederek üretim aşamalarını 
gözlemleyiniz.

• Pil satılan bir mağazada 1,5 V AA kalem pilleri inceleyiniz. mAh (miliamper saat) birimi ile verilen de-
ğer pilde depolanan maksimum elektrik yükünü ifade eder. Farklı marka ve modeldeki piller aynı hacme 
sahip olduğu hâlde bu değerler neden farklı araştırınız? Bu değer ile pilin fiyatı arasında bir ilişki var mı?

• Pırlanta satışı yapılan bir kuyumcuyu ziyaret ederek 4C özellikleri (cut-color-clarity-carat=kesim-renk-ber-
raklık-karat) hakkında bilgi edininiz.

KAYNAKÇA
Turton, R., (2000), The Physics of Solids, Oxford University Press Inc.

URL 1: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/led-teknolojisinde-beyaz-isigin-kayip-parcasi-mavi-led (Eri-
şim Tarihi: 26/05/2021(

URL 2: https://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/kimya-metalurji/1600/mal-201/ekkaynaklar?g160200 (Erişim Ta-
rihi: 26/05/2021)

URL 3: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/65394/mod_resource/content/1/Konu-9.pdf (Erişim Tarihi: 
26/05/2021)

URL 4: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/2258/mod_resource/content/2/Konu-7.pdf (Erişim Ta-
rihi: 26/05/2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

TANECİKLERİN GİZEMLİ DÜNYASI 
EĞİTİM PROGRAMI BYF

MODÜL Atom Fiziği

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Fiziğin alt alanlarından atom fiziğini tanımlar. 

• Atomun yapısını açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Mühendislik (Tasarım)

• Teknoloji Tasarım (Modelleme)

• Matematik (Trigonometri, Geometri)

• Bilim Tarihi (Atom modelleri)

UYGULAMA ORTAMI
Sınıf Ortamı

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve tasarım programları

ARAÇ-GEREÇLER Fasulye sakızlı jöle, marşmelov, kürdan

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinliği yapmak için, aşağıdaki terim ve kavramları an-
lamanızı sağlayacak araştırmalar yapmalısınız.

Madde, atom, atom modelleri, molekül, orbital, elektron, çe-
kirdek, proton, nötron.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

İçerik farklılaştırma

Süreç zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ Kesici ve delici alet için yetişkin desteği veya gözetimi önerilir.

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı, 
model ile öğretim yöntemi

ÖZET
Öğrenciler, maddenin yapı taşları olan atom ve yapısı (elektronlar, protonlar, nötronlar) hakkında bilgi 

edinmek için ilgili etkinlik gerçekleştirilir. Atom ve molekül hakkındaki bilimsel keşiflerin bilim insanları ve 
mühendisler tarafından geliştirilen yeni teknolojileri nasıl etkilediği tartışılır. Atomun yapısını, atomik boyut-
ta gerçekleşen olayları, atomların ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen fiziğin alt alanı 
olan atom fiziği vurgusu yapılır.
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Giriş
Görsel 1’deki boyutlardan hangilerini bildikleri öğrencilere sorulur. 

SU
MOLEKÜLÜ

GLİKOZ ANTİKOR VİRÜS BAKTERİ KANSER 
HÜCRESİ

KALEM 
UCU

NOKTA 
İŞARETİ

BOZUK 
PARA

TENİS 
TOPU

Görsel 1. Nanometre, bir metrenin milyarda birine eşit bir uzunluk birimidir.

Görsel 1’de verilen büyüklük değerlerinin adlandırılmaları ve gösterimleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu sayılar 
çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösteriminde kullanılmaktadır. 

Tablo 1. Bazı büyüklükler ve gösterimleri

Çarpan Ön ek Kısaltma

10-15 Femto f

10-12 Piko p

10-9 Nano n

10-6 Mikro µ

10-3 Mili m

10-2 Santi c

103 Kilo k

106 Mega M

109 Giga G

1012 Tera T

1015 Peta P

Bu nicelikler verildikten sonra “Sınıfta bulunan tüm eşyaları oluşturan şey nedir?” sorusu sorulur. (Olası 
cevaplar: atomlar, madde vb. Bazı öğrenciler daha somut cevaplar verebilir. Örneğin sıralar, duvarlar, hava, 
insanlar vb.) 

Çevremizdeki tüm canlı ve cansız varlıklar birer maddedir. Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan herhangi 
bir öge madde olarak kabul edilir. Peki, maddenin temel yapı taşları nedir? 

Madde atomlardan oluşur. Kütlesi olan her şey, yani boşlukta yer kaplayan her şey atomlardan oluşur. Ba-
zen iki veya daha fazla atom bir araya gelerek molekülleri oluşturur. Molekül, o maddenin tüm özelliklerine 
sahip olan maddenin en temel parçasıdır. Örneğin, bir su molekülü iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomun-
dan oluşur. Bazen bir molekül, bir helyum gazı molekülü gibi iki veya daha fazla aynı atomdan oluşur. Çev-
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remizdeki dünyayı oluşturan madde ve moleküller çoğunlukla birbirine bağlanan her biri kendi özelliklerine 
veya niteliklerine sahip birçok farklı atomdan oluşur.  

Kuark

Proton

Nötron

Molekül
Çekirdek

Madde

Atom

Elektron

Görsel 2. Çevremizdeki tüm maddeler atomlardan oluşur.

Atomu oluşturan temel parçacıklar, bunların yükleri ve yapılarını ele alalım. Atom üç parçacıktan oluşur: 
negatif yüklü elektronlar, pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar. Tüm bu nesneler atomda nerede bulu-
nur? 

Protonlar ve nötronlar atomun çekirdeğinde, elektronlar ise yörüngelerde veya kabuklarda bulunur.  

Mühendisler atomun yapısı hakkındaki bilgilerini, yeni malzemeler geliştirmek (karbon fiberler, dayanıklı 
yapılar vb.) ve nükleer reaksiyonların enerjisinden yararlanmak için kullanırlar. Bilim insanları ve mühendis-
ler maddenin yapısı hakkında daha fazla bilgi ve bulgular ortaya çıkardıkça bugün gerçekleşmesi imkânsız 
olarak düşünülen teknolojilerin çoğu gerçekleşebilecektir. 

Atom Kavramının Serüveni (Bilim Tarihi)
Leucippus (Leukippos ), Yunancada “bölünemez” anlamına gelen atom (atomon) terimini kullanan ilk ki-

şiydi. Daha sonra Leukippos’un öğrencisi Demokritos, bu teoriyi geliştirmiş ve maddenin küçük parçalardan 
oluştuğunu söylemişti. Günümüzde atomun bölünebilir olduğunu ve daha da küçük parçalardan (atom altı 
parçacıklardan) oluştuğunu biliyoruz. 

John Dalton
1803

J. J. Thomson
1904

Ernest Rutherford
1911

Neils Bohr
1913

Erwin Schrödinger
1926

Görsel 3. Atom modelleri
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16. yüzyılda Robert Boyle, daha fazla parçalanamayan elementlerin olduğu fikrini ortaya koydu. Ancak 18. 
yüzyılda John Dalton, elementlerin atomlardan oluşabileceğini düşünüyordu.  

Atom modelleri bilimin doğasını yansıtan en iyi örneklerdendir. Görsel 3’te görüldüğü gibi ilk bilimsel 
atom modeli olan Dalton atom modeli ile başlayan süreç, günümüz modern atom modeli ile temsil edilmek-
tedir (Ayaz, 2020).

Atom ve Atomun Yapısı
Atom, negatif yüklü elektronlar, pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Genel olarak ato-

mun elektriksel olarak nötr olması proton ve elektron sayısının eşit olması ile mümkün olur. Bir atomdaki 
proton sayısına atom numarası denir ve elementi tanımlar. 

Atom, önceleri bir tür minyatür Güneş sistemi gibi temsil ediliyordu ve elektronların çekirdek etrafında 
dairesel yörüngelerde olduğu kabul ediliyordu. Görsel 3’te görüldüğü gibi Erwin Schrödinger’in yapmış oldu-
ğu çalışmalarla birlikte günümüz modern atom teorisine göre elektronun bulunma olasılığının olduğu yerler 
vardır. Bu yerlere de orbital adı verilir (Görsel 3).

Protonlar ve nötronlar yaklaşık olarak aynı kütle değerine sahiptiler. Elektronun kütlesi ise proton ve nöt-
ronunkinin binde biridir. 

Atom ölçeği çok küçük değerlerden oluşmaktadır. Bu boyutların yaklaşık değerleri Tablo 2’de verilmiştir 
(Ayaz, 2020).

Tablo 2. Atom ve çekirdekteki taneciklerin büyüklükleri (Ayaz, 2020).

Atom  10-10 m

Çekirdek  10-14 m

Nötron veya Proton 10-15 m

Tablo 2’de atomun, çekirdeğin ve çekirdekte bulunan taneciklerin boyutları verilmiştir. Bu taneciklerin 
durgun kütle değerleri de Tablo 3’te görülmektedir.

Tablo 3. Bazı fiziksel sabitler (Serway ve Beichner, 2011).

Fiziksel Büyüklükler Büyüklüğü Birimi

Elektronun durgun kütlesi (me) 9,109 x 10-31 kg

Protonun durgun kütlesi (mp)  1,6725 x 10-27 kg

Nötronun durgun kütlesi (mn)  1,6748 x 10-27 kg

Tablo 3’teki veriler giriş etkinliği videoları, görseller ve günlük yaşam verileri üzerinden, farklı büyüklük-
lerle kıyaslamalar yapılarak öğrencilerle tartışılır.

1940’larda yeni parçacıklar bulunmasıyla başlayan süreçte en temel parçacıklar nelerdir? “Maddenin en 
temel yapısında ne var?” sorularının karşılığı artık kuark ve elektron kavramları ile karşılık bulmaktadır (URL 
1, 2021).
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MADDE
Molekülden Kuarklara

Madde

Molekül Atom Elektron

Çekirdek

Nötron

Proton

Gluon

Aşağı tip kuark

Yukarı tip kuark

Kuarklar

Görsel 4. Atom altı parçacıklar

Bugünkü bilgilerimizle atomun, daha küçük atom altı parçacıklara bölünebildiğini söyleyebiliyoruz. 
Fizikçiler atomları fermiyonlar (kuarklar, leptonlar, nötrinolar, elektronlar) ve bozonlar (gluonlar, fotonlar, 
graviton) gibi daha küçük atom altı parçacıklardan oluştuğunu ortaya koydular (Görsel 4).

Tasarım odaklı düşünme (İçerik ve kişisel bağlantılar kurma)
Öğrencilerden, farklı renklerde fasulye sakızlı jöle ve kürdan kullanarak 

masadan en az 3 cm yükseklikte duran ve bir ders kitabını taşıyacak yapı 
oluşturmaları istenir (Görsel 5). Bu görev, öğrencilerin mühendislik tasa-
rım sürecini kullanarak daha küçük şeylerin nasıl düzenlenebileceğini ve 
tek tek bileşenlerinden farklı bir amaca hizmet eden daha büyük yapılar 
oluşturmak için yeniden düzenlenebileceğini temsil eden bir model geliş-
tirmelerine olanak sağlayacaktır.

Bu tasarım, atomların molekülleri (madde) oluşturmak için nasıl bir 
araya geldiklerini anlamalarını kolaylaştırır (Eryılmaz Muştu ve Ucer, 
2018). Görevi tamamladıktan sonra, öğrenciler atom ve madde (Atomlar 
maddeyi oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.) arasında bağlantı kurabil-
melidir. Öğrencilere, tasarımlarının günlük yaşam ve içerik (atomlar ve 
madde) ile olan bağlantısı sorulur? Her şey atomlardan oluşur, kürdanlar 
ve fasulye sakızlı jöle her ikisi de maddedir ve atom maddenin yapı taşıdır. Görsel 5. Oluşturulabilecek

örnek yapı
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Öyleyse, çevremizde gördüğümüz şeyler nedir? (Cevap: Madde) Atomlarda bulunan farklı parçacıklar 
nelerdir? (Cevap: elektronlar, protonlar ve nötronlar) Nerede bulunurlar? (Cevap: protonlar ve nötronlar çe-
kirdekte bulunur ve elektronlar çekirdeğin dışındaki kabuklarda bulunur.) Molekül nedir? (Cevap: Molekül, 
bir maddenin en küçük bölümüdür ve o maddenin tüm özelliklerine sahiptir; iki veya daha fazla atom birbi-
rine bağlandığında bir molekül oluştururlar.)

Atomun hâla keşfedilecek birçok gizemi var. Son 100 yılda, bir atomun nasıl davrandığına dair yeni şeyler 
öğrendik. Ancak daha öğrenecek çok şey var. 

Ebeveynleriniz, çocuk yaşlarda bugün sahip oldukları teknolojiye sahip değillerdi. Örneğin lazerler, bilim 
insanlarının atom ile ilgili çalışmaları, mühendislerin yaşamımızı daha iyi hâle getiren ve toplumu ilerleten 
cihazlar oluşturmak için kullanması nedeniyle ortaya çıkmıştır (Kasnak ve Fıratlı, 2016).  

Görsel 6. Lazer ile metal kesimi

Görsel 6’da endüstride kullanılan yüksek hassasiyet ve kusursuz bir şekilde lazer ile metal kesimi yapıl-
maktadır.  Atom fiziği ile ilgili çalışmalar sonucunda ortaya çıkan lazerler günümüzde endüstride, tıpta, as-
kerî alanda, bilgisayarlarda ve birçok tüketici ürününde kullanılmaktadır. Atom fiziği, atomun yapısını ve bu 
yapıyı oluşturan unsurların birbirleriyle olan ilişkisini inceleyen fiziğin alt alanıdır. 
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DEĞERLENDİRME

Ders Öncesi Değerlendirme

Tartışma Sorusu: Öğrencilerden sınıftaki eşyalara bakmalarını ve ardından sınıftaki eşyaları oluşturan 
“ögelerin” ne olduğunu düşündüklerini sorunuz. (Olası cevaplar: Atom, madde vb.)

Giriş Sonrası Değerlendirme

Doğru/yanlış bir soru sorun ve öğrencilerin doğruyu beğenirken, yanlışı beğenmeyerek oylamalarını sağ-
layın. Oyları sayın ve toplamları tahtaya yazın. Doğru cevabı söyleyiniz.

• Atom, bir elementin karakteristik özelliklerini taşıyan temel parçasıdır. (Cevap: Doğru)

• Molekül iki veya daha fazla atomdan oluşur. (Cevap: Doğru; molekül aynı zamanda bir maddenin en 
küçük kısmıdır ve o maddenin tüm özelliklerine sahiptir.)

• Elektronlar bir atomun çekirdeğinde bulunur. (Cevap: Yanlış; elektronlar çekirdeğin dışındaki kabuklar-
da bulunur.)

• Mühendisler atom ve molekül hakkındaki bilgilerini yeni teknolojiler geliştirmek için kullanırlar. (Ce-
vap: Doğru)

• Lazerler yalnızca fen laboratuvarlarında kullanılır. (Cevap: Yanlış; lazerler endüstri, tıp, askerî alanda, 
bilgisayarlar ve DVD oynatıcılar gibi tüketici ürünleri dahil olmak üzere birçok şeyde kullanılmaktadır.)

• Öğrencilere bir saç telinin çapının kaç mm olabileceği sorulur. Cevaplar alındıktan sonra mikrometre ile 
saç tellerinin çapının mikrometre ile ölçülmesi istenir (ortalama değerler 0,09 ~ 0,05 mm  arasındadır). 
Elde ettikleri sonuçlarla atomun çapının büyüklük olarak karşılaştırılması istenir. 

Etkinlik Sonrası Değerlendirme

Bilgi Kartları Oyunu

Bir takımdaki her öğrenci, bir tarafında soru, diğer tarafında cevap bulunan bir bilgi kartı oluşturur.  Bilgi 
kartlarını diğer takıma verir. Ekibin her üyesi bir bilgi kartı okur ve herkes cevaplamaya çalışır.  Tüm takımlar 
tüm bilgi kartlarını tamamladıktan sonra, tüm sorular hakkında bilgi sahibi olunur. 

Molekül Kartları ile Modelleme

Parçacıklar yeni maddelere nasıl dönüşür sorusuna cevap bulabilmeleri ve eğlenerek öğrenebilmeleri için 
marşmelov veya fasulye sakızlı jöle ve kürdan ile etkinlik ekinde (EK-1) verilen molekül kartları ile bazı mo-
lekülleri modelleyeceklerdir. 
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ARAŞTIRMA GÖREVİ
• Bireysel olarak öğrencilerin atom ve atomun yapısı hakkında araştırma yapmaları için yaşadıkları böl-

gede bulunan bir üniversiteye giderek ilgili alanda çalışma yürüten bir bilim insanı ile görüşme yapması 
istenir. 

• Atomun yapısını ve parçacıkların birbirleri ile olan ilişkilerini anlatan bir drama çalışması yapmaları 
istenir.

• Grafenin yapısı, özellikleri ve kullanım alanlarına yönelik bir makale yazınız. Yazdığınız makaleyi çeşitli 
dergilerde yayımlamak için danışman öğretmeninizden destek alabilirsiniz.

• Elektron mikroskoplarının çalışma prensibini araştırınız. Bulunduğunuz bölgede (üniversite, hastane) 
gözlem yapma imkânınız varsa yerinde uzmanlardan bilgi alınız.

DİJİTAL UYGULAMA
Simülasyonlar ile etkileşime geçerek, atom ve molekül arasındaki farkı tanımlayınız. Atomlardan basit 

moleküller oluşturunuz (URL 2, 2021).

KAYNAKÇA
Ayaz, M.E. (2020). Atom altı parçacıklar ve bu alandaki teknolojik gelişmeler. MTA Doğal Kaynaklar ve Eko-

nomi Bülteni, 2020(30), 1-16. https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bulten-
leri/2020_30/1.pdf

Eryılmaz Muştu, Ö. ve Ucer, S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin atom kavramına ilişkin bilgi seviyelerinin in-
celenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1) , 202-216. 

Kasnak, G. ve Fıratlı, E. (2016). Lazer fiziği ve lazer uygulamalarında temel kavramlar. Türkiye Klinikleri Peri-
odontoloji Özel Sayısı, 2, 1-6.

Serway, R. A & Beichner, R. J. (2011). Fen ve mühendislik için fizik (Çev. K. Çolakoğlu). Palme. 

URL 1: http://www.physics.metu.edu.tr/~btekin/modern_atom_kuraminin_gelisimi.pdf (Erişim Tarihi: 
13.05.2021)

URL 2, https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/build-a-molecule (Erişim Tarihi: 15.05.2021)



B Y F - A t o m  F i z i ğ i

8 1

EK-1 Molekül Kartları
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

GAZDIM NE OLDUM? 
EĞİTİM PROGRAMI BYF

MODÜL Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR

• Fiziğin alt alanlarından yüksek enerji ve plazma fiziği ta-
nımlar.

•  Maddenin plazma hâlini ve atom altı parçacıkları tanır.

• Yüksek enerji ve plazma fiziği alanında enerji kavramını 
açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Kimya (Maddenin plazma hâli, atom ve atom altı parçacıklar)

• Mühendislik ve Teknoloji (Plazma teknolojileri)

• Tıp (Plazma teknolojileri)

• Kozmoloji (Evren madde)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Üniversite laboratuvarı, sana-
yi, bilim merkezi.

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları

ARAÇ-GEREÇLER
Vida, ampul, anot ve katot uç, iletken tel, pil, multimetre, 
renkli top, yay, manyetik toplar, havya, lehim teli, maket kar-
tonu, küre strafor.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinliği yapmak için, aşağıdaki terim ve kavramları an-
lamanızı sağlayacak araştırmalar yapmalısınız.

Yüksek enerji ve plazma fiziği, plazma, kuark, çekirdek, pro-
ton, nötron, elektron, temel kuvvet.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

İçerik farklılaştırma

Süreç zenginleştirme

Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ Kesici ve delici alet için yetişkin desteği veya gözetimi önerilir.

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, beyin fırtınası, gözlem, problem 
çözme, soru cevap, modelleme.
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ÖZET
Bu etkinlik çalışmasında öğrenciler ürettikleri çekirdek tasarımlarından yola çıkarak çekirdeği bir arada 

tutan kuvvetleri araştırır. Maddenin plazma hâlini yakından tanır. Etkinliğin derinleştirme aşamasında doğa-
daki temel kuvvetleri ve kuvvet taşıyıcılarını öğrenir. Etkinlik çalışması oyunlar, tasarımlar ve modellemeler 
kullanılarak gerçekleştirilecektir.

1. Giriş 
Öğretmen, aşağıdaki metni öğrencilerle paylaşır ve konuyla ilgili bir tartışma başlatır. 

“Madde, elektron bulutu ile çevrili çekirdekten ibaret olan atomlardan oluşur. Çekirdek ise kuarkların 
bir araya gelmesi ile oluşan proton ve nötrondan meydana gelmiştir (Yazıcı, 2016). Protonlar pozitif yüklü 
iken elektronlar negatif yüklere sahiptir. Zıt yüklü parçacıklar birbirlerini çekerken aynı yüklü parçacıklar 
birbirlerini iterler. Elektronlarla protonlar arasındaki çekim kuvveti nedeniyle elektronlar çekirdeğin çevre-
sinde hareket ederler. Pek çok atomun çekirdeğinde birden fazla proton bulunmaktadır. Ve hepsi pozitif yük-
lüdür. Yani birbirlerini itmeleri gerekir. Oysa çekirdekte protonlar çok güçlü bir şekilde bir arada kalır. Sizce 
çekirdekteki protonlar birbirlerini itmeleri ve dolayısıyla birbirlerinden uzaklaşmaları gerekirken nasıl olur da 
bu kadar güçlü bir şekilde bir arada bulunabilirler?”

Burada öğrencilerin fikirleri alınır. 

2. Keşfetme
Protonu ve Nötronu Oluşturuyorum, Çekirdeği Tasarlıyorum

“Protonu ve Nötronu Oluşturuyorum, Çekirdeğimi Tasarlıyorum” etkinlik çalışması gerçekleştirilir. Öğ-
rencilerden atomun ve çekirdeğin yapısı hakkındaki düşüncelerini almak amacıyla Görsel 1 öğrencilerle pay-
laşılır. Çekirdekte bulunan proton ve nötronların bir arada bulunduğuna dikkat çekilir. 

Görsel 2’deki proton modeli gös-
terilerek etkinliğe giriş yapılır. Öğ-
rencilerden bir atomun çekirdeğinin 
tasarımını yapmaları istenir.

Yapılacak tasarım ve modelle-
mede kullanabilecekleri malzeme 
konusunda serbest oldukları söyle-
nerek uygulama aşamasına geçilir. 
Model ve tasarımlarını gerçekleşti-
ren öğrenciler tasarımları üzerinde 
çalışmaları ile ilgili bilgilendirme 
sunumu gerçekleştirir. Atom çekir-
değinin yapısına yönelik yapılan su-
numların öğretmen tarafından de-
ğerlendirilmesi yapılır.

Görsel 1. Atom ve çekirdeği

Atom
Proton

Elektron
Çekirdek

Nötron
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Örnek Modelleme Çalışması

Görsel 2. Proton modeli (protonu oluşturan parçacıklar)

Yapılan etkinlikte çekirdekteki parçacıkları bir arada tutan malzemeye dikkat çekilir. Görsel 2’deki parça-
cıklar arasında yer alan mıknatıs malzemesinin modeldeki görevi sorgulanır. 

 Öğrencilerin tasarımlarına gönderme yapılarak; 

• Tasarladığınız modelde parçacık olarak kullandığınız malzemeleri bir arada tutmak için neler kullan-
dınız, neden?

• Modelde kullandığınız malzemelerin yerine doğada atomun çekirdeğindeki parçacıkları tutan şey ne 
olabilir?

Maddenin Dördüncü Hâli: Plazma
Öğretmen öğrencilere maddenin plazma hâli ile tanışmalarını sağlamak üzere Görsel 3 - Görsel 7 gösterilir. 

(Görseller çoğaltılabilir.) Görseller hakkında öğrencilerin düşünceleri alınır. 

Öğretmen, öğrencilerde maddenin plazma hâlini daha fazla sorgulayarak merak oluşturmak amacıyla 
aşağıdaki soruları yöneltir.

• Maddeyi kaç hâlde tanımlayabilirsiniz?

• Güneş dev bir gaz topu mudur?

• Güneş ve gezegenler arasındaki uzay boş mudur?
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Görsel 3. Güneş patlaması Görsel 4. Aurora (Kutup Işıkları)

Görsel 5. Yıldırım fırtınası 

Görsel 6. Neon ışıkları Görsel 7. Plazma küre
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Maddenin Dördüncü Hâline Yaklaşıyorum
Maddenin katı, sıvı, gaz hâlinden başka bir de dördüncü hâli var, biliyor musunuz?

“Plazma denince aklınıza gelen ilk şey nedir?” soruları yöneltilir ve öğrenci düşünceleri alınarak etkinlik 
çalışmasına giriş yapılır. 

1. Etkinlik

Aşağıdaki metin, öğrencilere maddenin plazma hâlinin kendini tanıtması olarak sunulur.  

“Merhaba, benim adım Plazma;

Maddenin dört hâlinden biri olarak bilinirim ama katı, sıvı ve gaz hâlinden çok daha 
önce ben vardım. Sizin dünyanızda ortalıkta pek görünmem ama evrenin büyük bir 
kısmında ben varım. Katı, sıvı ve gazlarda olmayan pek çok niteliğe sahibim. Kıpır kıpırım, 
yerimde duramam. Katı ve sıvılar elektriği iletmede yanıma yaklaşamaz. Seni sıcacık 
ısıtan ve aydınlatan güneşte ve bütün yıldızlarda ben varım. Rengârenk kutup ışıklarında 
ben varım. 

Öyle çok becerim var ki, beni tanımaktan mutlu olursunuz. Beni biraz daha yakından 
tanımaya ne dersiniz?“

“Maddenin Dördüncü Hâli: Plazma” adlı ses dosyası öğrencilere dinletilir. Bu dosyaya 
etkinlik karekodu okutarak ulaşabilirsiniz (Kurnaz, 2021).

“Biraz kendimi tanıtmaya çalıştım daha yakında tanımak için hakkımda araştırma 
yapınız ve benim modelimi yaparak Görsel 8’de “?” olan yere maddenin dördüncü hâli 
olarak yerleştiriniz.“

Katı
Erime Buharlaşma

Sıvı Gaz
?

Görsel 8. Maddenin doğadaki hâlleri

Etkinliğin tamamlanmasından sonra öğretmen tarafından maddenin plazma hâli ile ilgili öğrenci 
tarafından yapılan modeller incelenir.

Haydi Tanıyalım
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3. Açıklama
Maddenin temel yapı taşlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına yüksek enerji ve plazma 

fiziği denir. Atom altı parçacıklarla gerçekleştirilen deneyler yüksek enerjilerde yapılmasından dolayı yüksek 
enerji fiziği olarak da ifade edilir. Plazma fiziği de yüksek enerjilerde çalışma yapan bir bilim dalıdır (Millî 
Eğitim Bakanlığı [MEB],b.t).

Plazma serbest hareket eden elektron ve iyonlardan meydana gelmiştir. Maddenin plazma hâline geçebil-
mesi için atomlardan elektron koparabilecek enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu enerji ışık, ısı ve elektrik gibi 
farklı enerji kaynaklarından elde edilebilir (Gümüşderelioğlu ve Türkoğlu, 2003).

Plazmalar sıcak ve soğuk plazma olarak ikiye ayrılır. Evrenin derinlikleri Güneş ve yıldızlar gibi plazma 
ile doludur. Yağmurlu günlerde gördüğümüz şimşekte atmosferde oluşan havanın plazma hâlidir. Atmosfer 
tabakalarından iyonosfer plazma hâlinde olup uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkların atmosfer gazını 
iyonlaştırması sonucu oluşur. Yerkürenin kuzey bölgelerinde bu parçacıklar aurora denilen plazmaların oluş-
masına neden olmaktadır. Floresan lambalar, sarı renkli lambalar, neon lambaları vb. günlük hayatta yakından 
tanıdığımız plazma örnekleri vardır. Plazmalar yüksek enerjili parçacıklar içermesi ve bu parçacıkların birlik-
te hareket etme özelliği nedeni ile teknolojide farklı alanlarda kullanılmaktadır. Plazma; materyal aşındırma, 
kaplama ve dekorasyon, iletişim ve yarı iletken teknolojisi, biyomedikal, uzay ve savunma sanayi, tıp, elekt-
ronik çip yapımı, sterilizasyon, füzyon araştırmaları, kâğıt, tekstil,  otomobil ve uçak endüstrisi vb. alanlarda 
kullanılmaktadır (Akan, 2016). 

4. Derinleştirme
Doğadaki Temel Kuvvetleri ve Kuvvet Taşıyıcılarını Tanıyorum

Doğadaki dört temel kuvveti tanımak, kuvvetlerin taşıyıcılarını öğrenmek üzere “Doğadaki Temel Kuvvet-
leri ve Kuvvet Taşıyıcılarını Tanıyorum” etkinliği gerçekleştirilir. Etkinlik çalışması ile ilgili yönerge öğrenci-
lere dağıtılır ve çalışmalarını yönerge doğrultusunda gerçekleştirmeleri istenir.

Yönerge

Çalışmalarınızı yönerge doğrultusunda gerçekleştiriniz.

1. Karton, mukavva, maket kartonu, tahta vb. bir malzeme üzerine Şekil 1’deki görseli çiziniz.

. 2 Şekil 1’deki boşlukları doldurmak için Tablo 1’deki verilerden yararlanınız ve araştırma yapınız.

. 3 Şekil 1’de görüldüğü gibi harflerle gösterilen yerlere temel kuvvetleri, rakamlarla gösterilen yerlere 
kuvvet taşıyıcılarını rastgele yerleştiriniz.

4. Her bir kutunun yanına vidalar yerleştirilip arkadan somun takınız. (Doğru eşleştirmeler ile tahtanın 
arkasından kısa devre yapılır.)

. 5 Şekil 2’de görüldüğü gibi çalışmanın arka yüzüne devreyi kurunuz.

6. Ampul, pil ve kontak uçları Şekil 3’teki gibi bağlayarak test aleti yapınız. (Eşleştirme tahtasında kontak 
uçları doğru vidalara dokundurulduğunda devre tamamlanarak ampul yanar.)

7. Modelinizin üzerinde etkinliğinizi arkadaşlarınızla birlikte gerçekleştiriniz.

8. Siz bu etkinliği tasarlamış olsaydınız nasıl bir tasarım gerçekleştirirdiniz? Çalışmanız üzerinde istediği-
niz değişiklikleri yaparak tekrar modelleyebilirsiniz.
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Tablo 1. Doğadaki temel kuvvetler ve kuvvet taşıyıcıları (Ankara Üniversitesi, b.t)

A-B-C-D 

Doğadaki temel kuvvetler

1-2-3-4

Kuvvet taşıyıcıları

Güçlü Nükleer Kuvvet

Kısa menzillidir.

Nötron ile protonu bir arada tutar.

En güçlü kuvvettir. 

Gluon

Elektromanyetik kuvvet

Uzun menzillidir.

Atom ve moleküllerin bağlanmasını sağlar.

Kuvvet açısından 2. sıradadır.

Foton

Zayıf Nükleer kuvveti

Çok kısa menzillidir. 

Parçacık bozunmalarında rol alır.

Kuvvet açısından 3. sıradadır. 

W ve Z bozonu

Kütle çekim kuvveti

Uzun menzillidir. 

Atom ve moleküllerin bağlanmasını sağlar.

Kuvvet açısından 4. sıradadır.

Graviton

D

C

B

A

4

3

2

1

Te
m

el
 K

uv
ve

tle
r

Kuvvet Taşıyıcıları

Şekil 1. Doğadaki temel kuvvetler ve kuvvet taşıyıcıları eşleştirme platformu ön yüzü
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A Kutusu 3 Numara

Şekil 2. Doğadaki temel kuvvetler ve kuvvet taşıyıcıları eşleştirme platformu arka yüzü

Açıklama: Örneğin A kutusundaki temel kuvvet 3 numaradaki kuvvet taşıyıcısı ile eşleştirilmiştir.

Katot Anot

Pil

Ampul

Şekil 3. Test aleti
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5. Değerlendirme

Değerlendirme Formu

1. Aşağıdaki şekilde boş olan yerlere uygun kavramları yazınız.

2. Aşağıda verilen doğadaki temel kuvvetleri doğru açıklamalar ile eşleştiriniz..

• Kısa menzillidir.

• Nötron ile protonu bir arada tutar. 

• En güçlü kuvvettir.
Kütle Çekim Kuvveti

• Uzun menzillidir.

• Atom ve moleküllerin bağlanması-
nı sağlar.

• Kuvvet açısından 2. sıradadır.

Elektromanyetik Kuvvet

• Çok kısa menzillidir. 

• Parçacık bozunmalarında rol alır.

• Kuvvet açısından 3. sıradadır. 
Güçlü Nükleer Kuvvet

• Çok kısa menzillidir. 

• Parçacık bozunmalarında rol alır.

• Kuvvet açısından 4. sıradadır.
Zayıf Nükleer Kuvveti

Temel Kuvvetlerin Açıklaması Doğadaki Temel Kuvvetler
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Etkinlik çalışmaları ile ilgili değerlendirme formları doldurulur. “Grup Değerlendirme”, “Kontrol Listesi”  
“Öz Değerlendirme” ve “Bireysel Değerlendirme” formlarına etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

PROJE GÖREVİ
1. Plazma klimalar hakkında bilgi toplayarak bir afiş hazırlayabilirsiniz.

2. “Floresan lamba nasıl ışık veriyor?” sorusuna cevap vermek üzere floresan ışık tüpünün çalışma pren-
sibini gösteren bir tasarım yaparak model oluşturabilirsiz. Tasarım ve modelleme aşamasında tasarım 
programı, animasyon, simülasyon vb. dijital eğitim materyallerinden faydalanabilirsiniz. (Floresan 
lamba içerisindeki civa buharının insan sağlığı acısından zararlı olduğu öğrencilere bilgi notu olarak 
verilir.)

3. Plazma kesim metodunun hangi alanlarda kullanıldığı ile ilgili bir araştırma yaparak bir sunum hazır-
layabilirsiniz.

4. Plazma çeşitleri ile ilgili bir afiş tasarımı yapabilirsiniz.

5. Gıdaların raf ömrünü uzatmak için plazma teknolojisinden nasıl faydalanabileceğimiz ile ilgili bir 
araştırma çalışması yapabilirsiniz.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ

Fizik

Etkinlik çalışması plazma küresi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Plazma küresinde 
gerçekleşen olay ile günlük yaşam olayları ilişkilendirilebilir.

Simülasyon aracı kullanarak “Moleküller ve Işık” ve “Maddenin Halleri”  deneyine 
yönelik sanal deney ortamları kullanabilirsiniz (URL 1, 2021; URL 2, 2021).

Kimya Etkinlik çalışması kimya alanı ile (ortak konuları içermesinden dolayı) birlikte 
disiplinler arası bir çalışma olarak gerçekleştirilebilir.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

OYLAMAYA SEN DE KATIL 
EĞİTİM PROGRAMI BYF

MODÜL Nükleer Fizik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Fiziğin alt alanlarından nükleer fiziği tanımlar.

• Nükleer fizik alanında enerji kavramını açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Bilişim Teknolojileri

• Kimya

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Bilim merkezleri

Dijital Ortamlar: Simülasyon programları, web tabanlı anket 
uygulamaları.

ARAÇ-GEREÇLER
Öğrenci aktivite rehberi, nükleer enerji okuma parçası, İn-
ternet erişimli dizüstü bilgisayarlar veya tabletler, yapışkan 
not kâğıtları.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinliği yapmak için, aşağıdaki terim ve kavramları an-
lamanızı sağlayacak araştırmalar yapmalısınız.

Nükleer fizik, nükleer enerji, nükleer fisyon ve füzyon, fosil 
yakıtlar.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

İçerik farklılaştırma

Süreç zenginleştirme

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı

ÖZET
Bu derste öğrenciler, nükleer enerji konusu hakkında bilgi edinecek, değerlendirecek ve eleştirel bir şekil-

de tartışacaklardır. Öğrenciler, bilgi kaynaklarını eleştirel olarak nasıl değerlendireceklerini, güvenilir olan-
ları nasıl belirleyeceklerini ve kanıtlarla bir argümanı nasıl savunacaklarını uygulamalı olarak bu etkinlikte 
gerçekleştireceklerdir. Bu etkinliği çevrim içi, sınıf ortamında veya bilim merkezinde gerçekleştirebilirsiniz.
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Amaç
Öğrenme hedefleri

1. Öğrenciler, enerji kaynağı olarak nükleer enerjinin fosil yakıtların yerini alması gerekip gerekmediğine 
karar vermek için çok sayıda uygun ve güvenilir kaynaktan bilgi toplar, okur ve sentezler.

2. Öğrenciler, karmaşık bir soruna potansiyel bir çözümün avantajlarını ve dezavantajlarını müzakere 
yoluyla ortaya koyar.

Giriş
Odak Soruları

1. Bir soruna yönelik olası bir çözümü analiz ederken ne tür faktörleri göz önünde bulundurmalıyız?

2. Nükleer enerji fosil yakıtlara göre “iyi” mi yoksa “daha iyi” bir alternatif mi? Kısaca fikrinizi belirtiniz 
(ön bilgilerin yoklanması).

Öğretmen Hazırlığı (10 dakika)

• Her öğrenci için bir Öğrenci Aktivite Rehberi çıktısı alınız.

• İnternet erişimi olan tabletleri/dizüstü bilgisayarları veya etkinlik için bir bilgisayar laboratuvarı ayırınız.

Isınma (15 dakika)
1. Öğrencilerin de okuyabilmesi için  okuma parçasını yansıtıcı veya etkileşimli tahta ile ekranda görüntü-

leyiniz. Bu okuma parçası ile başlatılacak ısınma aşaması, öğrencilerin (bireysel veya gruplar hâlinde) bir 
toplumsal soruna yönelik önerilen bir çözümün artılarını ve eksilerini tartışmak için gerçekleştirilecektir. 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre, Türki-
ye’de her yıl 7.7 milyon ton yiyecek çöpe gidiyor. Bu da Türkiye’de kişi başına yılda 93 kilogram 
yiyeceğin israf edildiği anlamına geliyor. Gıda üretmek çok fazla su ve enerji gerektirdiğinden, 
israf edilen sadece gıda değil, aynı zamanda su ve enerji kaynaklarıdır. Bir okulun, öğle yemeği 
için aldıkları yemeği bitirmeyen öğrencilere para cezası vererek kendi kafeteryasında yemek 
israfını azaltmaya çalıştığını hayal edin. Yemekhaneden veya kantinden alınan ve yenmek 
yerine atılan her yiyecek için öğrenci 10 ₺ ödemek zorunda olsun.

2. Katılıyorum/Katılmıyorum: Sınıfın bir tarafını ‘Katılıyorum’ tarafı ve diğer tarafını ‘Katılmıyorum’ ta-
rafı olarak belirleyin. Öğrencilerin ayağa kalkıp kendilerini tanımladıkları tarafa geçmelerini sağlayın. 

 Ayrıca öğrencilere, “Okul kantininden satın alınan ancak yenmemiş yiyecekler için para cezası uygulana-
caktır.” uyarısını yapınız.

3. ‘Katılıyorum. Çünkü ...’ veya ‘Katılmıyorum. Çünkü ...’ cümle çerçevelerini kullanarak pozisyonlarını 
savunmaları için her iki taraftan öğrencileri seçiniz. Nedenlerinden bazılarını tahtada çizilecek olan bir 
tablo ile listeleyebilirsiniz.
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Örnekler:

Katılıyorum. Çünkü ...

• Öğrenciler muhtemelen para cezalarını ödeyemeyecekleri için yiyecekleri atmamaya dikkat edecek-
lerdir.

• Öğrenciler satın aldıkları yiyecekler konusunda daha seçici ve düşünceli olacaklardır.

• Yenmemiş yiyecekler önemli kaynakların israfıdır ve öğrenciler bundan sorumlu olmalıdır.

Katılmıyorum. Çünkü ...

• Öğrenciler öğle yemeğini evden daha sık getirmeyi seçebilirler.

• Öğrenciler yiyecekleri saklamak veya dışarı atmak gibi başka uygunsuz yollar bulabilirler.

• Öğrenciler çok yemek yiyebilirler çünkü tok olsalar bile ceza ödemek istemezler.

4.  Kısa bir tartışmadan ve biraz paylaşımdan sonra, öğrencilere fikirlerini değiştirmişlerse taraf değiştir-
meleri için bir şans verin.

5.  Gönüllülerden konuya alternatif bir çözüm önermelerini isteyin. 

Örnekler: Öğrencilere, yenmemiş yiyecekleri saklayabilmeleri için taşınabilir kaplar sağlamak veya öğren-
cilerin fiziksel olarak bu kadar yiyecek satın alamaması için tabak boyutlarını küçültmek…

Nükleer Enerji Sorgulama ve Müzakere Süreci (40 dakika)
1.  Öğrencilere giriş aktivitesi için aşağıdaki metin yansıtıcı veya etkileşimli tahta ile görüntülenir ve sesli 

bir şekilde okunur:

Yanışlı kasabası, mevcut kömürlü termik santrallerini daha temiz ve daha sürdürülebilir 
enerji kaynaklarıyla değiştirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Yakın tarihli bir kasaba 
toplantısında, kasabaya bir nükleer enerji santrali inşa edilmesi önerisi sunuluyor. Yanışlı’nın 
oy kullanan bir vatandaşı olarak evlere ve işyerlerine enerji ve elektrik sağlamak için bir nükleer 
enerji santrali kurmayı destekleyip desteklemediğinize karar vermelisiniz.

2. Yanışlı kasabasında kaç kişinin (sınıftaki öğrenciler) şu anda nükleer enerjiyi desteklediğini belirlemek 
için isimsiz bir anket yapılır.

Öğretmen İpucu: Hızlı, kolay ve güvenilir bir anket için öğrencilerin akıllı telefonlarını, tabletlerini veya bir 
web tarayıcısını kullanarak oy vermelerini sağlayan ücretsiz bir uygulama kullanabilirsiniz. Bu gibi uygulama-
lar, bir anketin sonuçlarını gerçek zamanlı olarak sınıfa göstermenize olanak tanır.

3. Öğrencilere nükleer enerji ile ilgili videolar izletilir. Videoda sunulan içeriklerden yola çıkarak nükleer 
enerjinin avantaj ve dezavantajları tartışılır. 
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4. “Nükleer enerji, bazı radyoaktif elementlerin atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda (fisyon) veya 
kaynaşması sonucunda (füzyon) açığa çıkan enerjidir. Einstein’in madde ile enerji arasındaki eşdeğerliği 
ortaya koyduğu E = mc2 bağıntısı ile ilişkilidir. Nükleer tepkimeler, parçalanma ürünlerinin toplam kütlesi 
ilk çekirdeğin kütlesinden küçük olduğunda enerji ortaya çıkarırlar. E=m.c² bağıntısına göre “kayıp kütle” 
ürünlerin kinetik enerjisi biçiminde ortaya çıkar. 1 kg U-235 izotopunun fisyon tepkimesi sonucunda açığa 
çıkan enerji, 1,3 milyon kg kömürün sağlayacağı enerjiye eşdeğerdir (URL 1, 2021).  

 Nükleer fizik, atom çekirdeklerinin etkileşimlerini inceleyen fiziğin alt alanıdır. Nükleer enerji üretimi 
nükleer tıp, manyetik rezonans görüntüleme, malzeme mühendisliği, iyon implantasyonu gibi birçok alan 
ve araştırma nükleer fiziğin uğraş alanına girer.”

Nükleer enerji ile ilgili bu temel bilgiler öğrencilerle paylaşılır. 

Sonrasında karekod ile erişimi sağlanan etkinlik ekindeki makale öğrencilerle paylaşılarak daha detaylı 
bilgiye ulaşmaları sağlanır (Çevik, 2021a). 

5. Öğrencileri üçerli gruplara ayırınız. Her öğrenciye bir “Öğrenci Aktivite Rehberi (Ek-1)” dağıtılır ve 
talimatları okunur. Öğrencilere araştırma yapabilmeleri için 30 dakika süre verilir.

6. Tahtaya, aktivite rehberindeki gibi nükleer enerjinin avantaj ve dezavantajlarını gösteren bir tablo çizi-
niz. Çevresel, sosyokültürel ve ekonomik boyutlar arasındaki farkı kısaca tartışılır.

7.  Her gruptan nükleer enerjinin faydalarını ve dezavantajlarını yapışkanlı kâğıtlara yazmaları ve bunları 
tahtadaki uygun satır/sütuna koymaları istenir.

8.  Etkinliklerin uygulanması sürecinde öğrenciler argüman yazarken Ek-2’de verilen yazılı argüman oluş-
turma içerik taslağını kullanınız. Sonrasında öğrencilerden düşüncelerini açıklamalarını ve okudukları 
kaynaklara atıfta bulunarak düşüncelerini gerekçelendirmeleri istenir.

 Araştırmanızı ve analizinizi yaparken bu üç boyutu (çevresel, sosyokültürel ve ekonomik) da göz 
önünde bulundurdunuz mu?

 Bir soruna olası bir çözümü ortay koyarken bu üç boyutu da dikkate almanın önemli veya yararlı oldu-
ğunu düşünüyor musunuz? Neden?

9.  Oylama günü! 

 Bir nükleer enerji santrali inşa edip etmeme konusunda bir topluluk oylaması yapın, ardından hem ilk 
anketin hem de son oylama sonuçlarını öğrencilere sunun. Oylamayı yapmadan önce, ilgileniyorsa her 
iki taraftan bir temsilcinin sınıf önünde “kendi iddialarını ortaya koymasına” izin veriniz. Öğrenciler 
hem kanıt için dinleme hem de başkasının fikirlerine saygı duyma ve dinleme pratiği yapmış olurlar.

DEĞERLENDİRME
1. Dersin sonunda veya ev ödevi için, öğrencilere öğrendikleri üzerine bir değerlendirme (yansıtma) yaz-

maları istenir.

• Nükleer enerji hakkında güvenilir bilgi bulmak ne kadar kolay veya zordu? Nükleer enerji hakkında 
kanıt veya mantıklı gerekçelerle desteklenmeyen herhangi bir fikir veya argüman buldunuz mu? Onları 
hâla geçerli değerlendirmeler olarak kabul ediyor musunuz?



B Y F - N ü k l e e r  F i z i k

9 7

• Araştırmanızda, nükleer enerjiyi destekleyen veya daha çok karşı çıkan kişi veya kuruluş mu buldu-
nuz? Bunun neden olduğunu düşünüyorsunuz?

• İlk anket ile son oylama arasında fikrini değiştiren oldu mu? Fikirlerinizi değiştirmenize sebep olan 
durumlar nelerdir?

• Güvenilir ve güvenilir olmayan bilgi kaynaklarını ayırt edebilmek neden önemlidir?

• İnsanları bir konu hakkında fikir belirtmeden veya karar vermeden önce bilgi sahibi olmaya veya güve-
nilir kaynaklardan araştırma yapmaya nasıl teşvik edebilirsiniz? (Örneğin, sosyal medya kampanyası)

2. Etkinlik, öğrencilerin oluşturdukları argümanlarda Tablo 1’de verilen Toulmin argüman modeli esas 
alınarak beş argümantasyon seviyesinden oluşan analitik çerçeve kullanılarak değerlendirilebilir (Er-
duran vd., 2004).

Tablo 1. Argümantasyon seviyelerinin değerlendirilmesinde kullanılan analitik çerçeve ve içeriği

Argümantasyon 
seviyeleri Argümantasyonun içeriği

Seviye 1 Basit bir iddia veya karşıt iddia/iddialar vardır.

Seviye 2 İddia, veri ve gerekçe vardır. Ancak herhangi bir çürütücü yoktur.

Seviye 3 İddia, veri ve gerekçe vardır. Bu seviye zayıf çürütme/çürütmeler içerir.

Seviye 4 Birden fazla iddia, veri, gerekçe vardır. Ayrıca açık bir çürütücü niteliğinde 
önerme içerir.

Seviye 5 İddia, veri, gerekçe ve birden fazla çürütücüyle beraber niteleyici ve 
destekleyici de içerir.

Argümantasyon seviyeleri ve içerikleri Tablo 1’de verilmiştir. Birinci seviyedeki argümantasyonlar bir iddi-
aya karşıt başka bir iddianın ortaya atıldığı en düşük seviyedeki argümantasyonlardır. Beşinci seviyedeki argü-
mantasyonlar birden fazla çürütme içerir. Etkinlik sonunda verilen Ek-2 "Argüman Oluşturma İçerik Taslağı" 
her öğrenci tarafından doldurularak Tablo 1’deki argümatasyon seviyelerine göre değerlendirme yapılır.

ARAŞTIRMA GÖREVİ
• Enerji, günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Fosil yakıtlarla ilgili sorunları ve daha parlak bir 

gelecek için yenilikçi sürdürülebilir enerji alternatiflerinin nasıl geliştirilebileceğine yönelik bir 
kongrede sunulmak üzere bir bildiri hazırlayınız.

• “Ülkemizin millî toryum ve uranyum politikası”na yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
araştırma yapınız (Çevik, 2021b).

• Nükleer fiziğin uğraş alanları nelerdir? Araştırınız. 
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DİJİTAL UYGULAMA
Sanal simülasyon laboratuvarı

Simülasyon aracı ile etkileşime geçerek fisyon, zincir reaksiyonu, atom çekirdeği kavramları ile ilgili ben-
zetimlere ulaşabilirsiniz (URL 2, 2021).

Artırılmış gerçeklik (AR)
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali hakkında bilgiler alınabilecek bir artırılmış gerçeklik (AR) uygulamasına 

Akkuyu nükleer enerji sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Çevik, U. (2021). Uzun dönemli ve sürdürülebilir bir enerji stratejisi olarak nükleer enerji. Bilim ve Teknik 

Dergisi, 641, 54- 68. https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/nukleer_enerji.pdf

Çevik, U. (2021). Millî toryum ve uranyum politikası. Millî Toryum ve Uranyum Politikası Paneli, TESPAM, 
Ankara. https://www.tespam.org/milli-toryum-ve-uranyum-politikasi-prof-dr-ugur-cevik-sunum/

Erduran, S., Simon, S. & Osborne, J. (2004). Tapping into argumentation: Developments in the application of 
Toulmin’s Argument Pattern for studying science discourse. Science Education, 88, 915-933.

URL 1: https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/92691/mod_resource/content/2/N%C3%BCkleer%20
Enerji%20Teknolojisi-2019.pdf (Erişim Tarihi: 13.05.2021)

URL 2: https://phet.colorado.edu/tr/simulation/legacy/nuclear-fission (Erişim Tarihi: 18.05.2021)
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EK-1 (1) Nükleer Enerji

Öğrenci Aktivite Rehberi

Ad Soyadı : ............................................................................................................................................................ Tarih : .............................................

Giriş

Yanışlı kasabası, mevcut kömürle çalışan 
elektrik santrallerini daha temiz ve daha 
sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla değiştir-
menin bir yolunu bulmaya çalışıyordu. Ka-
saba sakinleri bir araya gelerek bu duru-
mu görüşmek üzere bir toplantı planladılar. 
Toplantıdan, elektrik için ana enerji kaynağı 
olarak kömürün yerini alacak Görsel 1’deki 
gibi bir nükleer enerji santrali inşa edilmesi
önerisi çıktı.

Karşılaştığınız Zor Görev

Yanışlı kasabasında oy kullanacak olan bir vatandaş olarak toplumdaki evlere ve iş yerleri-
ne enerji ve elektrik sağlamak için bir nükleer enerji santrali kurmayı destekleyip destekleme-
diğinize karar vermelisiniz. Bunun için nükleer enerjinin avantaj ve dezavantajlarını araştırma-
lısınız. Bu görev için aşağıdaki sırayı takip etmeli ve sorulara da yanıt vermelisiniz. 

1. Nükleer enerji hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapın ve bu çalışma 
sayfasında ve/veya bilgisayarınızda öğrendiklerinizi dosyalayınız.

2.  Bilgilerinizi aldığınız kaynakları not ettiğinizden ve kaynakları güvenilir olarak savun-
maya hazır olduğunuzdan emin olunuz.

3. Bulduğunuz bilgileri kullanarak Ek-1’in 3. sayfasındaki “Avantajlar ve Dezavantajlar 
Tablosunu” doldurunuz. Tablonuzdaki bilgileri kaynaklarınızdan alınan kanıtlarla sa-
vunmaya hazır olunuz.

4. Bulgularınızı analiz ediniz, ardından grup arkadaşlarınızla notlarınızı karşılaştırınız.

5. Nükleer enerjiden yana olup olmadığınıza karar veriniz.

• Kararınızı vermenizde size en çok yardımcı olan hangi bilgiyi buldunuz?

• Bir kaynağın güvenilir olup olmadığını belirlemek için hangi kriterleri kullandınız?

• Sizce “kanıt” nedir? 

• Nükleer enerji ile ilgili cevap bulamadığınız sorularınız veya endişeleriniz var mı?

• Notlarınız ve görüşleriniz karşılaştırma yaptığınız grup arkadaşınız ile hangi noktalarda 
benzerlik ve farklılık gösterdi? Onlardan kararınızı etkileyen yeni bir şeyler öğrendiniz mi?

Görsel 1. Nükleer enerji santrali
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EK-1  (2)

Ad Soyadı : ............................................................................................................................................................ Tarih : .............................................

Araştırma Notları ve Diyagramlar
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EK-1  (3)

Ad Soyadı : ............................................................................................................................................................ Tarih : .............................................

Nükleer Enerjinin Avantajları                                     

Nükleer Enerjinin Dezavantajları                                     
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EK-2 Argüman Oluşturma İçerik Taslağı

Argüman Oluşturma 

Nükleer enerji santrali kurulması noktasında;

Benim fikrim  ........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Fikrimi destekleyen kanıtlarım   .......................................................................................................................................................

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

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

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

Bu kanıtlar fikrimi destekler çünkü   .............................................................................................................................................

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

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

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

Benim fikrime karşı olan fikirler   ....................................................................................................................................................

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

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

 ........................................................................................................................................................................................................................olabilir. 

Bana inanmayan birisini   ......................................................................................................................................................................

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

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

 .......................................................................................................................................................................................... ile ikna edebilirim.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

FİZİK BENİM İŞİM 
EĞİTİM PROGRAMI BYF

MODÜL Fiziğin Doğası

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR

• Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin rolünü 
açıklar.

• Fiziğin alt dalları, uygulama alanlarını açıklar.

• Fizik bilimini diğer disiplinlerle ilişkilendirir.

• Fizik biliminin madde, enerji ve bunlar arasındaki ilişkilerin 
anlaşılmasındaki rolünü açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Mühendislik Bilimleri (Mekanik, Optik, Elektrik, Termodina-
mik, Atom, Elektromanyetizma, Nükleer, Yüksek enerji ve 
plazma)

• Biyoloji (Optik, Mekanik, Akışkanlar mekaniği, Elektrik)

• Kimya (Atom fiziği, Termodinamik, Mekanik, Yüksek enerji 
ve plazma )

• Müzik (Ses)

• Görsel Sanatlar (Optik)

• Matematik (Matematiksel modelleme)

• Felsefe  (Metafizik)

• Coğrafya (Doğa olayları, Manyetizma)

• Astronomi (Mekanik, Optik, Yüksek enerji ve plazma)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Tarla, bahçe, evlerin mutfakla-
rı, çocuk bahçesi, tamirhane, şantiye, hastane, sanayi, fabrika, 
marangoz atölyesi, konser salonu, bilim merkezi, sismolojik 
izleme ve deprem eğitim merkezi, müze, planetaryum vb.

Dijital Ortamlar: Simülasyon, 3D tasarım programları. 

ARAÇ-GEREÇLER
Maket kartonu, yapıştırıcı, makas, renkli karton, renkli boya 
kalemleri.
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TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinliği yapmak için aşağıdaki terim ve kavramları an-
lamanızı sağlayacak araştırmalar yapmalısınız.

Optik, mekanik, termodinamik, yüksek enerji ve plazma 
fiziği, nükleer fizik, atom fiziği, elektromanyetizma, katıhâl 
fiziği, aurora, manyetik alan, ses bariyeri.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

İçerik farklılaştırma

Süreç zenginleştirme

Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ Kesici ve delici alet için yetişkin desteği veya gözetimi önerilir. 

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, oyun temelli öğrenme.

ÖZET
Bu etkinlik çalışması dijital materyaller (video, simülasyon vb.) kullanarak, oyunlar oynayarak, tasarımlar 

ve modellemeler yaparak gerçekleştirilecektir. Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin rolü “Bizim 
Posterimiz’’, fiziğin alt alanları ve uygulama alanları “Oyunlarla Öğreniyorum I’’, fiziğin alt alanlarının günlük 
hayat ve teknolojideki uygulamaları “Oyunlarla Öğreniyorum II’’ etkinlikleri ile gerçekleştirilecektir. 

Etkinliğin derinleştirme aşamasında fiziğin uygulama alanlarını yerinde öğrenmek üzere aileleri ile birlik-
te gerçekleştirecekleri “Fiziğin Doğasını Yerinde Öğreniyorum’’, bir probleme çözüm üretebilecekleri “Çözüm 
Mimar ve Mühendislerde’’ etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

1. Giriş
Fiziğin doğası, evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin rolü, fiziğin alt dalları ve uygulama alan-

ları, fizik bilimini diğer disiplinlerle ilişkisi, fizik biliminin madde, enerji ve bunlar arasındaki ilişkilerin anla-
şılmasındaki rolü konularına yönelik videolar öğrencilere izletilir. Görsel 1 ve Görsel 2’i öğretmen tarafından 
tahtaya yansıtılır ve öğrencilerden görseller hakkında düşünce ve yorumları alınır. Aşağıdaki sorular öğren-
cilere yöneltilir ve cevapları alınır.

• Dünya’nın manyetik alanı Aurora oluşumunu etkiler mi?

• Aurora ışığının rengi nelere bağlıdır?

• Aurora ışıklarını fiziğin hangi alt alanı ile açıklayabiliriz?
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Görsel 1. Kutup ışıkları

Görsel 2. Güneş rüzgârı ve Kuzey Işıkları’yla birlikte dünyanın manyetik alanı
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2. Keşfetme

1. Etkinlik

Öğrencilerden “Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin rolü” hakkındaki düşüncelerini 
(yazı, resim, görsel vb.) yorumlamaları istenir. Öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda çalışmalarında 
kullanacağı uygulamayı belirleyerek çalışmasını gerçekleştirir.

Öğrencilerden bir araya gelerek birbirinin çalışmalarını incelemeleri ve çalışmalarını birleştirerek 
bir poster tasarımı yapmaları istenir. 

Öğretmeni tarafından poster çalışması incelenir ve bilgilendirmeler yapılır. Bilgilendirmeler 
doğrultusunda öğrenciler çalışmalarının son hâlini verir ve çalışma atölyede uygun bir alanda 
sergilenir.

Bizim Posterimiz

2. Etkinlik

Etkinlik Hazırlık Aşaması

Fiziğin alt dalları ve uygulama alanlarını açıklamak amacıyla öğretmen tarafından Görsel 3-10’da 
görüldüğü gibi bilimsel oyun kartları hazırlanır. (Kartların ön yüzünde ilgili alt alana ait görsel arka 
yüzünde alt alanla ilgili açıklama bulunur.)

Oyunlarla Öğreniyorum I

Görsel 3. Işık Prizması

BİLGİ

Kartların Ön Yüzü Kartların Arka Yüzü (Bilgi)
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Görsel 6. MR cihazı

BİLGİ

Görsel 5. Katı metal blok

BİLGİ

Görsel 4. Termal enerjiyi mekanik enerjiye 
çeviren sistem

BİLGİ

Görsel 7. CERN-Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı (LHC)

BİLGİ
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Görsel 10. Maglev treni

BİLGİ

Görsel 9. Atom modeli

BİLGİ

Görsel 8. Dişli çarklar

BİLGİ
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“Oyunlarla Öğreniyorum I” etkinliği aşağıdaki yönerge doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

Yönerge

a. Etkinlik Hazırlık Aşaması
1. Öğrenciler bahçeye çıkar ve iki gruba ayrılır. 
2. Gruplar Şekil 1’de görülen “sek sek’’ platformunu bahçenin uygun bir alanına çizer.
3. Gruplara Görsel 3-10’da yer alan oyun kartları dağıtılır.

b. Etkinlik Kurallarının Açıklanması
1. Grup üyeleri kendilerine verilen oyun kartlarından uygun olanı seçer ve “sek sek’’ platformundaki 1 

numaralı bölmeye bırakır.
2. Oyununun birinci turundan dönüşte 1 numaradaki kart bölmeden alınmaz “sek sek’’ oyunun birinci 

turu tamamlanır.
3. İkinci tur başladığında 2 numaraya uygun kart bırakılır dönüş turunda kart bölmede kalır ve ikinci 

tur tamamlanır.
4. Oyun platformundaki sekiz bölme tamamlanana kadar işlem adımları tekrarlanır.

c. Etkinliğin Uygulanması 
1. Kronometre ile gruplar aynı anda oyuna başlatılır.
2. Oyun kurallar doğrultusunda gerçekleştirilir.
3. Gruplar oyunun bittiğini belirttiği anda kronometre durdurulur ve süreler not edilir.
4. Grupların yerleştirdikleri kartların kontrolü ve değerlendirilmesi öğretmen tarafından yapılır.

8 Numaralı Bölme
Optik

7 Numaralı Bölme
Termodinamik

6 Numaralı Bölme
Yüksek Enerji ve 
Plazma Fiziği

5 Numaralı Bölme
Katıhâl Fiziği

4 Numaralı Bölme
Nükleer Fizik

3 Numaralı Bölme
Mekanik

2 Numaralı Bölme
Elektromanyetizma

1 Numaralı Bölme
Atom Fiziği

Şekil 1. Oyun platformu  
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3. Etkinlik

Etkinlik Hazırlık Aşaması

Fiziğin alt alanlarının günlük hayatta ve teknolojideki uygulamalarına yönelik çalışmaların yer 
aldığı Tablo 1’deki bilgiler etkinlik öncesinde öğretmen tarafından kesilerek bir torbanın içerisine konur. 
(Bilgiler çoğaltılabilir.)

Tablo 1. Fiziğin alt alanlarının günlük hayat ve teknolojideki uygulamaları 

Manyetik Levitasyon Treni (Maglev)

Fotoğraf Makinesi

 Fiber Optik Kablolar

Bilgisayarlı Tomografi

Fiziğin alt alanlarının (Optik, Termodinamik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Nükleer Fizik, Katıhâl 
Fiziği, Mekanik, Elektromanyetizma, Atom Fiziği) yazılı olduğu Görsel 11’deki kutular çoğaltılarak 
hazırlanır.

Oyunlarla Öğreniyorum II

Görsel 11. Fiziğin alt alanları oyun kutusu

Öğrencilere “Oyunlarla Öğreniyorum II’’ etkinliği ile ilgili yönerge basamakları açıklanır.

Yönerge

1. Öğrenciler, öğretmen tarafından etkinliğe başlamadan önce hazırlanan torbadan bir kart seçer ve 
karttaki bilgi fiziğin hangi alt alanı ile ilgili ise o kutuya atar.
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2. Çalışma torbadaki tüm kartların ilgili kutulara atılması ile tamamlanır.

3. Görsel 11’deki kutulardan çıkan bilgiler öğretmen tarafından Tablo 2’ye işlenir ve değerlendirilmesi ya-
pılır.

Tablo 2. Etkinlik değerlendirme 

Fiziğin alt alanlarının 
günlük hayat 

ve teknolojideki 
uygulamaları

Fiziğin alt alanları

A E M N K Y T O

D Y D Y D Y D Y D Y D Y D Y D Y

Manyetik Levitasyon
Treni (Maglev)

Fotoğraf Makinesi

Fiber Optik Kablolar

Bilgisayarlı 
Tomografi

TOPLAM

A: Atom, E: Elektrik, M: Mekanik, N: Nükleer Fizik, K: Katıhâl Fiziği, Y: Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, T: Termodinamik, O: Optik

3. Açıklama
Evrendeki olayların açıklanmasında fizik biliminin yeri ve önemi büyüktür. Fizik bilimi birçok bilim da-

lında kullanılmaktadır. Mühendisliğin ve teknolojinin temeli de fiziktir. Fiziğin incelediği alanların zaman-
la birlikte gelişmesi sonucu alt alanlarına ayrılmıştır. Fiziğin; Mekanik, Katıhâl fiziği, Optik, Nükleer fizik, 
Elektromanyetizma, Termodinamik, Yüksek enerji ve plazma fiziği ve Atom fiziği olmak üzere sekiz alt alanı 
mevcuttur.

4. Derinleştirme

4. Etkinlik

Fiziğin uygulama alanları ve diğer disiplinlerle ilişkisini yerinde öğrenmek üzere öğrencilerden bir 
çalışma yapmaları istenir. Yapılacak çalışma ile ilgili öğretmen tarafından gerekli açıklama yapılır.

Sevgili öğrenciler,
Fiziğin alt alanlarının günlük yaşamda ve teknolojideki uygulamalarına yönelik çalışmaların 

mevcut olduğu yerlere ailenizle birlikte giderek bir gözlem yapınız ve bilgi edininiz. Orada 
yapılan çalışma ve uygulama aşamaları ile ilgili fotoğraflar çekiniz. Edindiğiniz bilgiler ve 
dokümanlarınız doğrultusunda arşiv, poster, sunu, yazı vb. hazırlayınız. 

Fiziğin Doğasını Yerinde Öğreniyorum
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5. Etkinlik

Sevgili mimar ve mühendisler,
Taşıt trafiğinin fazla olduğu bir bölgede bulunan binalarda gürültü yoğunluğunu önlemek 

üzere yol kenarına gürültü bariyerinin yapılmasına karar verilmiştir. Sesin etkisini azaltmak üzere 
gerçekleştirilecek gürültü bariyeri, yapım aşamasında sizlerin değerli bilgi ve yeteneklerinizden 
yararlanılacaktır. Bariyer yapımında malzeme seçimi, bariyer yüksekliği, bariyerin geometrik şekli 
vb. parametrelerini belirlemek sizlere aittir. Projelendirme çalışmasının işlevsel ve estetik olması da 
önemlidir. En kısa zamanda gerekli planlamaları yapmanız beklenmektedir. Görsel 12’de örnek bir 
çalışma verilmiştir. 

Görsel 12. Ses emici bariyer

Açıklama:
Öğrenciler;

• Çalışma konusu ile ilgili kısa bir araştırma yapar.
• Ses bariyeri ile ilgili çizimler ve tasarımlar yapar (3D tasarım programı vb).
• Belirtilen problem durumuna yönelik geliştirdikleri çözüm önerilerini ve çalışmalarının sunum-

larını gerçekleştirir.

Çözüm Mimar ve Mühendislerde

5. Değerlendirme
Etkinlik çalışmaları ile ilgili değerlendirme formlarını doldurunuz. “Öz Değerlendirme, Rubrik, Süreç ve 

Ürün Değerlendirme, Bireysel Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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Değerlendirme Formu

Aşağıdaki çalışmada boş kutucuklara uygun kavramları yazınız. 

NÜKLEER FİZİK

KATIHÂL FİZİĞİ

MEKANİK

OPTİK

e dayalı 
bilim dalıdır.

GÖZLEME

FİZİK

’in alt alanıdır.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ

Fizik

Fiziğin alt alanlarının günlük hayatta ve teknolojideki uygulamalarına 

yönelik istasyon yöntemi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirilebilir.

Etkinliklerle ilgili simülasyon uygulamaları kullanılabilir (URL 1, 2021).

Görsel Sanatlar Işık ve renk üzerine disiplinler arası bir çalışma gerçekleştirilebilir.

Matematik-Geometri
Düz aynalarda görüntü oluşumu, görüntü sayısı, simetri, gölge, yarı 

gölge üzerine çalışmalar yapılabilir.

Kimya
Termodinamik yasaları içeren deneysel çalışmalar, ısı ve ses yalıtımı 

özelliği olan malzeme üretimi üzerine çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Biyoloji
Görme ve işitme sistemleri, kılcallık üzerine çalışmalar gerçekleştirile-

bilir.

Müzik Çevre ve yapı akustiği üzerine çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Coğrafya Doğa olayları ve coğrafi keşifler ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilebilir.

KAYNAKÇA
Young, D. H ., Freedman. R. A. (2016). Sears ve Zekansky’nin Üniversite Fiziği (14. baskı). (H. Ünlü, Çev.). 

Pearson. (Orijinal çalışma basım tarihi 1949 )

URL 1: https://phet.colorado.edu/tr/simulations/filter?sort=alpha&view=grid  (Erişim Tarihi: 17.05.2021).



ÖZEL YETENEKLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

PROGRAMI (ÖYG-1)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

KÜÇÜK MÜHENDİSLER İŞ BAŞINDA
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-1

MODÜL Fiziğin Doğası

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR

• Evren ve evrendeki olayların anlaşılmasındaki fizik biliminin 
rolünü açıklar. 

• Fiziksel nicelikleri sınıflandırır.
• Bilimsel bilginin gelişiminde kullanılan farklı yöntemleri kar-

şılaştırır.

DİSİPLİNLER ARASI 
İŞ BİRLİĞİ

• Matematik (cebirsel işlemler)
• Mühendislik (tasarım, optimizasyon)
• Mimarlık (yerleşke tasarımı)
• İktisat (piyasa araştırması)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: BİLSEM bahçesinde yürütülen 
etkinlikler

Dijital Ortamlar: Simülasyon hazırlama

ARAÇ-GEREÇLER Bilgisayar, internet, cetvel, kumpas, mikrometre, eşit kollu te-
razi, ağırlık takımı, hassas terazi.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Etkinlik sürecinde aşağıdaki terim ve kavramları öğrencilerin 
anlamaları sağlanır.

• Fizik: Tanımı, alt dalları, teknolojiye yansımaları, ilgili meslek-
ler ve bilim insanları.

• Madde: Tanımı, ortak özellikleri, ayırt edici özellikleri.
• Enerji: Tanımı, türleri, dönüşümleri, kaynakları, tasarruf ve 

verimliliği.
• Fiziksel Nicelikler: Temel-türetilmiş, skaler-vektörel büyük-

lükler.
• Birimler: SI “Uluslararası Birimler Sistemi” (Système Interna-

tional d’Unités)
• Ölçme: Tanımı, ölçmede hata.
• Bilimsel Yöntem Basamakları: Problem, deney, gözlem, ana-

liz, sentez, hipotez, teori, yasa.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma
• Süreç zenginleştirme
• Ürün zenginleştirme
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: “Uzman mantosu” öğretim tekniği, öğrencilerin 
öğretmenin bilgi ve uzmanlığından yararlandığı geleneksel öğretmen-öğrenci rolü ilişkisinin tersine 
çevrilmesini içerir. Dramada uzman mantosu kullanıldığında, öğretmen, öğrencileri belirli bir alanda uzman 
konumuna yerleştiren kurgusal bir rol üstlenir (Heathcote & Herbert, 1985). Uzman mantosu tekniği; role 
inanış, istemci mektubu, çalışma ve araştırma süreci, sonuç basamaklarından oluşur.

ÖZET
Fizik alanı öğrencilerinin ilk olarak bilimsel yöntem basamakları, ölçme, büyüklüklerin sınıflandırılması, 

birim sistemi, bilimsel notasyon, veri toplama ve verileri analiz etme konularında bilgi sahibi olması, fiziği, 
fiziğin alt dallarını ve diğer disiplinler ile ilişkisini doğru bir şekilde tanımlaması, fiziği teknoloji ve günlük 
yaşam örnekleri ile ilişkilendirmesi son derece önemlidir. Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin bir rol üstlenerek 
hedeflenen kazanımlara ulaşmasını sağlamaktır.

Role İnanış: Millî Eğitim Bakanlığı Kastamonu-Yolkonak Spor ve İzcilik Tesisini BİLSEM Öğrencileri için 
Fizik Kampı olarak tahsis etmiştir. Bakanlık, bu tesisin fizik kampı olarak hizmete geçebilmesi için her türlü 
teknik teçhizat, inşaat, sarf malzemesi alım, kurulum ve eğitim planlamasının BİLSEM fizik alanı öğrencileri 
tarafından yürütülmesini istemektedir. Bu bağlamda, bakanlık yetkilileri e-posta yoluyla taleplerini fizik öğ-
retmenlerine ileterek çalışmaları rapor hâlinde sunmalarını isteyecektir.

İstemci Mektubu-1:

BİLSEM FİZİK BİRİMİ

Çalışma ve Araştırma Süreci:

BİLSEM Fizik Birimi tarafından gönderilen e-posta öğrenciler ile paylaşılır. Öğrencilerin bireysel olarak 
veya küçük gruplar hâlinde araştırma ve çalışma konuları şunlardır:

1. Skaler ve vektörel büyüklükler, vektörel büyüklüklerde toplama işlemi 
2. Konum vektörü, yer değiştirme vektörü ve yol kavramları
3. İstemci mektubu ile verilen görevlerin yapılması, veri ve fotoğrafların rapor hâlinde gönderilmesi
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İstemci Mektubu-2:

Çalışma ve Araştırma Süreci: 

1. Fizik bilimi, fizik biliminin alt dalları, çalışma alanları, teknolojideki yeri ve önemi, fizik bilimi ile ilgili 
meslekler ve fizik bilimine katkı sağlamış bilim insanları hakkında araştırma yapılır.

2. Temel ve türetilmiş büyüklükler, SI birim sistemi araştırılır. E-posta ekinde alınan Tablo 1, gruplar 
tarafından düzenlenerek istemciye gönderilir.

Tablo 1. Fizik kampında ihtiyaç duyulan deney setleri

İlgili Alan Deney Seti Görsel Teknik Bilgiler Fiyat

Mekanik

Boyutlar:
Kütle:
Güç:

Termodinamik

Elektrik

Manyetizma

Optik

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

3. Uygun ölçme aletini kullanarak aşağıdaki tabloda istenilen ölçümleri yapınız. Ölçüm sonuçlarını bi-
limsel notasyona uygun şekilde birimleri ile birlikte Tablo 2’ye işleyiniz.



Ö Y G - 1  -  F i z i ğ i n  D o ğ a s ı

1 1 9

Tablo 2. Ölçme alıştırmaları

Ölçülecek Büyüklük Sonuç Birim (SI)

Boyunuzun uzunluğu

Sınıfınızın eni

Malzeme dolabının yüksekliği

Toplu iğnenin kalınlığı (çapı)

Kâğıdın kalınlığı

Pipetin iç çapı

Çelik bilyenin kütlesi

Cam bilyenin kütlesi

Toplu iğnenin kütlesi

4. Bahçede bir öğrenci sabit hızla bir doğru boyunca yürürken bir öğrenci de kronometre ile süreyi kont-
rol eder. Birim zamanda (bahçe uzunluğu dikkate alınarak 1 s, 2 s veya 5 s) öğrencinin geçtiği nokta bir 
başka öğrenci tarafından işaretlenir. Elde edilen veriler Tablo 3’e işlenir. Tablodaki veriler kullanılarak 
konum-zaman grafiği çizilir. Grafiğin eğimi hesaplanır. Elde edilen sonucun hangi fiziksel niceliğe 
karşılık geldiği tartışılır.

Tablo 3. Konum - Zaman verileri

Konum (m)

Zaman (s)

Konum - Zaman Grafiği

Konum (m) Zaman (s)



F İ Z İ K

1 2 0

İstemci Mektubu-3:

Çalışma ve Araştırma Süreci:

1. Enerji kaynakları araştırılır.

2. Karbon salınımı olmayan enerji kaynakları; kurulum maliyeti, güç, verim ve ömür bakımından kıyas-
lanır.

3. Tesisin toplam enerji ihtiyacı ile uyumlu güç santralleri için araştırma yapılır.

4. Güç santrallerinin kurulacağı yerler kroki üzerinde belirlenir.

5. Rapor hazırlanarak istemciye gönderilir.

Sonuç: Her başarılı çalışmanın ardından istemci yeni taleplerde bulunur. İstemci talepleri (görevler) gru-
bun hazır bulunuşluk düzeyi ve süreye bağlı olarak kazanımlarla uyumlu bir şekilde artırılabilir. Etkinlik, yıl 
boyunca, her bir modüle uygun yeni istemci mektupları ile devam ettirilebilir.

DEĞERLENDİRME
• Etkinlik karekodunu okutarak “Süreç ve Ürün Değerlendirme” formunu indirip düzenleyiniz.

• Fiziğin alt dallarını ve her bir alt dalın çalışmalarına en az birer örnek gösteren bir kavram haritası ha-
zırlayınız.

• Temel büyüklükler tablosu hazırlayınız.

• Büyüklüklerin ast ve üst katlarını gösteren bir tablo hazırlayınız.

• Uygun bir program kullanarak birim çevirme uygulaması hazırlayınız.

• Bilimsel yöntem basamaklarını ifade eden bir görsel sunum hazırlayınız.

• “Ölçmede Dürüstlük” konulu bir skeç senaryosu yazınız ve sergileyiniz.
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PROJE GÖREVİ
• Fizik deney ve etkinliklerinde kullanılan bir araç-gereci mevcut hâlinden daha işlevsel bir şekilde ye-

niden tasarlayınız. Tasarladığınız araç-gereç ile ilgili tasarım veya patent/faydalı model başvurusu ya-
pınız.

• Bilimsel yöntem basamaklarını uygulayarak fizik alanında bir proje geliştiriniz.

DİJİTAL ETKİNLİK
Etkinlik karekodunu okutarak “Dijital Etkinlik” dosyasına ulaşabilirsiniz. Dosyada yer alan yönergeyi ta-

kip ederek “Bilimsel Yöntem Basamakları” ile ilgili bir simülasyon hazırlayabilirsiniz (URL-1, 2021).

KAYNAKÇA
Heathcote, D., & Herbert, P. (1985). A drama of learning: Mantle of the expert. Theory into practice, 24(3), 

173-180.

URL 1: www.eba.gov.tr [bireysel erişim]
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRALIM
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-1

MODÜL Mekanik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR • Basit makine sistemlerini analiz ederek ürün tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Mühendislik (İnşaat, makine)

• Mimarlık (Tasarım)

• Biyoloji (Biyomekanik- insan kas-iskelet sisteminin uygula-
ması)

• Teknoloji ve Tasarım (Modelleme)

• Matematik (Trigonometri, Geometri)

• Bilim Tarihi 

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Çocuk parkı, bilim merkezi, 
müze, liman, şantiye, tarla, bahçe, sanayi.

Dijital Ortamlar: Simülasyon, 3D tasarım programları, sanal 
müze.

ARAÇ-GEREÇLER

Hareketli makara, sabit makara, sunta, tahta, maket kartonu, 
naylon iplik, ağırlık takımı, aynı ağırlıkta araç veya dinamik 
araba, dinamometre, şerit metre, yarıklı ağırlık takımı, su te-
razisi, cetvel, eğik düzlem tahtası, su terazisi.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Etkinlik sürecinde aşağıdaki terim ve kavramları öğrencile-
rin anlamaları sağlanır.

Basit makine ,Newton'un hareket yasaları, sürtünme kuvveti, 
potansiyel enerji, iş, eğim. 

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ Kesici ve delici alet için yetişkin desteği veya gözetimi önerilir. 
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, STEM yaklaşımı.

ÖZET
Etkinlik çalışmasında görsel ve dijital materyaller (video, simülasyon vb.) kullanarak basit makineler, basit 

makine sistemleri, günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarının bilgilendirmeleri yapılacaktır. Deneysel 
çalışmalar, tasarımlar, modellemeler ve proje çalışmaları ile öğrencilerin basit makine sistemlerini analiz et-
meleri, ürün tasarlamaları ve günlük yaşantıdaki problemlere çözüm yolları üretmeleri sağlanacaktır.

1. Giriş
Basit makineler konusu ile ilgili videolar öğrencilere izletilir. Sürecin tamamlanmasından sonra öğrenci-

lerle basit makinelerin kullanım alanları ve kullanım nedenleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunu-
lur. Görsel 1-4’teki resimler öğrencilere gösterilir.

Görsel 1. Sarmal merdiven Görsel 2. Eğimli merdiven

Görsel 4. Schlossberg tepesine 
çıkan eğimli merdiven

Görsel 3. Taihang dağı spiral 
merdiveni
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Merdiven modellerinin kullanım açısından avantajları ve dezavantajları üzerine bir tartışma ortamı oluş-
turulur ve konu ile ilgili sorular yöneltilerek cevapları aranır.

• Görsel 1’deki merdiven ile Görsel 2’deki merdiven arasındaki benzerlik hangi basit makineler arasın-
da vardır?

• Yüksek bir yere çıkmak için tercih edilen Görsel 1 ve Görsel 2’deki merdivenleri yol ve kuvvet kazancı 
açısından değerlendirir misiniz?

• Sizler yüksek bir yere çıkmak için basit makineleri kullanarak kuvvet kazancı sağlayabileceğiniz nasıl 
bir sistem tasarlarsınız? 

2. Keşfetme
Basit makine sistemlerini (sabit ve hareketli makara, eğik düzlemde hareket) analiz etmek üzere Görsel 

5-a’da görülen düzenek hazırlanır.

Düzeneğin kurulması: 

Öğrencilere düzeneğin resimleri dağıtılır ve sistemin tasarım aşaması ile ilgili kendi aralarında görev dağı-
lımı yapmaları istenir. Sistem parçalarını birleştirme işleminden önce özdeş eğik düzlem parçaları ve araçların 
ağırlıkları dinamometre ile ölçülür. Parçalar birleştirerek düzenek kurulur.

Uygulama aşaması:

Görsel 5-b’de görüldüğü gibi özdeş araçlar eğik düzlem üzerine yerleştirir. Araçların harekete geçmesini 
sağlayacak minimum kuvvet belirlenerek (Görsel 5-c-d) hareketli makaranın ucuna gerekli ağırlık takılır ve 
eğimli yüzeyde araçların aşağıya doğru hareketi sağlanır. Araçların yatay düzlemde gidebileceği yol gözlemle-
nir ve alınan yol ölçülerek not edilir. Etkinlik çalışması sonunda kullanılan sistem ve elde edilen veriler doğ-
rultusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulur. 

“Sistemi siz tasarlamış olsaydınız araçların yatay düzlemde daha fazla yol alması için sistemde hangi deği-
şiklikleri gerçekleştirirsiniz?” sorusu yöneltilerek fikirleri alınır.

Görsel 5-a. Tasarlanan materyal Görsel 5-b. Araçların eğik düzleme yerleştirilmesi ve 
hareketli makaraya ağırlık takılması

Sabit makara

Hareketli makara

Eğik düzlem tahtası
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Görsel 5-c-d. Minimum kuvvetin uygulanması ve araçların harekete geçmesi

Görsel 5-e. Eğik düzlem için farklı bir malzemenin kullanımı

3. Açıklama
Sistemin tasarımında; 

Sabit bir eksen etrafında dönebilen ve sadece hareket yönünü değiştirmek üzere sa-
bit makara kullanılmıştır. (İpin ağırlığı ve sürtünme kuvveti ihmal edilmiştir.)

 F.r = w.r  ⇒  F=w (1)

Kuvvetten kazanç sağlamak üzere hareketli makara kulla-
nılmıştır. (Makaranın ağırlığı ihmal edilmiştir.)

                                                    

 F.2r = w.r  ⇒  F = w
2

 (2)                         

 Hareketli makarada kuvvetten kazanç = w
F

 (3)                

r r

Fw

Şekil 1. Sabit makara r r

w

F
F

Şekil 2. Hareketli makara
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Arabaların belirli bir yüksekliğe kaldırılmasında eğik düzlem kullanılmıştır. Bu sayede eğimli yüzeyde ara-
banın artı x yönünde ivmeli hareket yapması sağlanmıştır. (Sürtünme kuvveti ihmal edilmiştir.)

θ

Hareket yönü

θ

w

w sin θ

ax

y

w cos θ

N

x

Şekil 3. Sürtünmesiz yüzeyde araç için serbest cisim diyagramı

Newton’un ikinci yasasından yararlanarak;

∑ F
→

 = m a
→

  (4)
∑Fx = max 
∑Fy = may 

Sürtünmesiz eğik düzlemde (μk = 0) aracın hareketi; 

Ağırlığın x ve y bileşeni

wx = mgsinθ
wy = mgcosθ
∑Fx = w sin θ = max

∑Fy = N –w sin θ = may  = 0
w = mg “x” bileşeni
mg sin θ = max

ax = g sin θ
N = w cos θ = mg cos θ

θ

Hareket yönü

θ

w

w sin θ

ax

y

w cos θ

N

x

fk

Şekil 4. Sürtünmeli yüzeyde araç için serbest cisim diyagramı
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Sürtünmeli eğik düzlemde (μk ≠ 0 ) aracın hareketi;

Araba artı x yönünde hareket ettiğinden sürtünme kuvvetinin yönü aracın yönünün tersidir.

∑Fx = mg sin θ + (– fk) = max

∑Fy = N + (–mgcosθ) = 0

N = mgcosθ

fk = μk N = μk mgcosθ

mgsinθ + (–μk mgcosθ) = max

ax = g(sinθ – μk cosθ)

∆y

∆x

∆s→

w = mg→→

h

θ

Hareket yönü

Şekil 5. Kütleçekim potansiyel enerjisi   

Cisim sadece dikey yönde yer değiştirmesi gerçekleştiği varsayıldığından kütleçekim kuvvetinin yaptığı iş:

w
→

. ∆s→ = – mg∆y (5)

Wg = mg(y2 – y1)

Kütleçekim kuvvetinin yaptığı iş yatay yer değiştirmeden etkilenmez ve toplam iş yükseklik farkına bağlıdır.

4. Derinleştirme
Çalışma 1: Eğimli Çatı Projelendirilmesi

Çatı uygulaması eğimli, düz ve teras çatılar şeklinde yapılabilir. Düz çatılara %3’lük eğim verilerek suyun 
akması sağlanır. Çatı eğimin tespitinde iklime, çatı malzemesinin cinsine ve çatı arasını kullanma durumuna 
bakılır. Çatılar eğimlerine göre üç gruba ayrılır. 

Eğimi; 0-5o arasında düz çatılar, 5-40o arasında orta eğimli çatılar, 40o’den fazla olanlar dik çatılar olarak 
ifade edilir. Çatı eğimleri; oran, yüzde ve derece olarak ifade edilir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2011).

Sevgili mimar ve mühendisler, Görsel 6 örneğinde görüldüğü gibi kar yağışının yoğun olduğu bir bölge-
de çatı projelendirmesi gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada "Kar yükü azaltılarak çatının zarar görmemesi için 
eğimli bir çatının projelendirilmesi ve inşası isteniyor." Belirtilen probleme çözüm üretecek eğimli çatı projelen-
dirilmesinde görev almış olsanız nasıl bir çatı tasarımı yapardınız?
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Yönerge

1. Öğrenci/gruplar iklim bölgelerine göre çatı eğimleri ile ilgili kısa bir araştırma yapar.

2. Öğrencilere aynı büyüklükte üzerine çatı modellemesi yapmaları için özdeş kutular verilir. (Özdeş ku-
tular öğrenciler tarafından da yapılabilir.)

3. Çatıyı yerleştireceği alanın boyutlarını belirler, modelini çizer ve tasarımını gerçekleştirir.

4. Çalışmasının sunumunu yapar.

5. Tasarladığı çatının avantajları ve dezavantajlarını ifade eder.

Görsel 6. Eğimli çatı

 

Açıklama

Çatı eğimi:

h

a

l

α

Şekil 6. Eğik düzlemde eğim açısı

tanα = Eğim = h
a
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Çalışma 2: Arşimet Vidası (Burgusu)

Arşimet tarafından icat edilen Arşimet burgusu bilinen en eski hidrolik makinelerinden biridir. Arşimet 
vidası ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılarak “Arşimet vidası olarak adlandırılan sistemin tam tersi çalıştırı-
larak enerji üretimi gerçekleştirilebilir mi?” sorusu öğrencilere yöneltilir ve tartışma ortamı oluşturulur. 

Su Pompası 

Eski Çağ uygarlıklarında maden ocaklarından sel suyunu ve gemilerin ambarlarında biriken suyu bo-
şaltmak, sebze ve meyve bahçelerindeki ekinleri sulamak için su pompalarından yararlanılmıştır. O dö-
nemde sulama suyunun dereden veya kanaldan alınarak fazla yüksek olmayan bir tarlanın sulanması için 
burgu ve tambur türü pompalar kullanılmıştır. Bilimsel kaynaklara göre burgu pompasının MÖ 3. yüz-
yılda Arşimet tarafından bulunduğu ifade edilmektedir. Farklı eğime sahip burgu tipi pompaların oldu-
ğuna dair kanıtların oluğu belirtilmiş, verimlilik için en iyi açının sarmalın yükselme açısına bağlı olduğu 
ve tasarım esnasında bunun dikkate alındığı ifade edilmiştir. Pompanın eğiminin artması ile kanatların 
yukarı çıkarabileceği su miktarının azalacağı, kanat sayısının pompanın eğimine bağlı olduğu yorumları 
yapılmıştır (Landels, 2004).

Sevgili mühendisler, enerji üretiminde su kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak üzere eski bir su de-
ğirmeninin yerine Arşimet burgu türbini ile çalışan küçük ölçekli bir hidroelektrik santralinin kurulması dü-
şünülmektedir. Sizlerden çalışma alanın uygunluğuna yönelik bir fizibilite çalışması yapmanız istenmektedir.

“Hidroelektrik santralinin belirtilen konumda kurulmasına yönelik çalışma alanında hangi özellikleri dikkate 
alırsınız?” (Cevap olarak; kot farkı, eğim açısı, su kanalının yüksekliği vb.)

Görsel 7. Arşimet vidası
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Değerlendirme Formu

1.  Aşağıda verilen görsellerde hangi basit makine/makineler kullanılmıştır? Kullanım amaçlarını 
kısaca açıklayınız:

Görseller Kullanılan basit makine/
makineler

Basit makinelerin 
kullanım amaç/amaçları

Görsel 8. Basit makine

Görsel 9. Basit makine

Değerlendirme
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Görsel 10. Basit makine

Görsel 11. Basit makine

2. Etkinlik çalışmaları ile ilgili değerlendirme formlarını doldurunuz. Bu etkinlik ile ilgili “Grup 
Değerlendirme Formu, Kontrol Listesi, Öz Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.  

3. Göle düşen bir aracı çıkarabilmek üzere bir sistem tasarımı gerçekleştiriniz.

4. Günlük yaşantıda gözlemlediğiniz basit makinelerin fotoğraflarını çekerek kendi basit makine 
arşivinizi oluşturunuz.

5. İki ya da daha fazla makineyi kullanarak yeni bir makine tasarımı yapınız ve mekanik avantajlarını 
belirleyiniz.
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Fizik

Öğrencilerin basit makine sistemlerini analiz etmeleri için bir müze 
gezisi planlanabilir. Gezi sonrasında konu ile ilgili edindikleri bilgiler 
doğrultusunda basit makineleri kullanarak bir probleme çözüm oluş-
turabilecek tasarımlar yapmaları istenebilir.

Benzer çalışma yakın çevremizde bulunan oyun parklarında gerçek-
leştirilebilir. 

Etkinliklerle ilgili simülasyon uygulamaları kullanılabilir (URL1, 2021).

Etkinlik çalışmasına başlamadan önce sanal müze gezisi yapılabilir 
(URL2, 2021).

Gezi çalışması ile ön bilgilendirme çalışması yapıldıktan sonra etkinlik-
ler gerçekleştirilebilir.

Biyoloji
Vücuttaki kaldıraç sistemleri konusunda biyoloji alanı ile ortak bir ça-
lışma gerçekleştirilebilir.

Matematik

Mimarı tasarımlarda kullanılacak rampaların projelendirilmesinde ge-
rekli olan eğim açısının hesaplanması ile ilgili çalışmalar matematik 
alanı ile birlikte yürütülebilir. Bir bina için farklı geometrik özelliklere 
sahip yangın merdiven tasarımında (helis, helezon vb.) ortak çalışma 
gerçekleştirilebilir.  

Mühendislik
Basit makine sistemlerinin analizleri tersane, şantiye ve sanayide ye-
rinde öğrenme ile gerçekleştirilebilir.

Tarih 
Makine teknolojisi tarihi ile ilgili tarih alanı ile birlikte ortak bir çalışma 
gerçekleştirilebilir. 
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

DEĞİŞEN BASINCA UYUMLU SU ALTI ROBOTU
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-1

MODÜL Mekanik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR • Archimedes ilkesini günlük yaşamdan örneklerle açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Tarih (İstanbul tarihi), 
• Coğrafya (İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Olu-

şum Sürecine Etkileri), 
• Tıp (Su altı hekimliği ve hiperbarik tıp), 
• Matematik (Vektörel işlemler), Görsel Sanatlar (Tasarım)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Öğrencilerin büyük kâğıtlara 
tasarım yapabilecekleri herhangi bir ortamda gerçekleşebilir.

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları.

ARAÇ-GEREÇLER

İnternete bağlanabilen bilgisayar, tablet pc veya cep tele-
fonu, pet şişe, oyun hamuru, su bardağı, alüminyum folyo, 
ataşlar, tükenmez kalem kapağı, makas, su, resim kâğıdı, 
boya kalemleri.

*Etkinlik grup çalışması ile yapılacaksa malzemeler grup sa-
yısı kadar olmalıdır. Bireysel çalışmada ise malzeme sayısı 
kişi sayı kadar olmalıdır.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Etkinlik sürecinde aşağıdaki terim ve kavramları öğrencile-
rin anlamaları sağlanır.

Basınç, kaldırma kuvveti, denge.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ Etkinlikte kullanılacak cam malzemeler kırılabilir.

Elbiseyi lekeleyecek, delecek veya yakacak maddeler bulunmaktadır.

Kesici ve delici alet için yetişkin desteği veya gözetimi önerilir. 
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler:  STEM yaklaşımı, 5E Öğrenme Modeli, probleme 
dayalı öğretim, deney, gözlem, tartışma.

ÖZET
Yeryüzündeki cisimlerin tümüne atmosfer basıncı etki etmektedir. Su altındaki bir cisim hem atmosfer ba-

sıncının hem de üzerindeki suyun basıncının etkisi altındadır. Dalgıçlar denize dalarken üzerlerindeki basıncı 
öncelikle kulaklarında sonra diğer organlarında hisseder.

Okyanuslar gibi derin denizlerin derinliklerine inildikçe basınç çok büyük değerlere ulaşır. Ama bununla 
birlikte oralarda yaşayan canlılar vardır.

Bu etkinlikte, su basıncının etkileri öğrenilir. Basınç ile hacim arasındaki ilişki ve bu ilişkinin kaldırma 
kuvvetine etkileri deneysel ortamlarda, film ve diğer literatür kaynaklarda gözlemlenir. 

Etkinlikte öğrenciler bir senaryo çerçevesinde roller yüklenir. Araştırma ve deneylerle elde ettikleri bilgile-
ri kullanarak bu etkinlik için kurgulanmış senaryoda bahsedilen, su altındaki tarihî manastırda bulunan has-
sas ve değerli eserleri çıkarmak için dalgıçları destekleyen, değişen basınca uyum sağlayan özelliklere sahip, 
bir deniz robotunu grup çalışması ile tasarlarlar.

1. Giriş 
Grup sayısına göre öğrenciler 4-5 kişilik alt gruplara ayrılır. Etkinliğin amacı, yöntemi ve özeti öğrencilerle 

paylaşır. Senaryo öğrencilerle paylaşılır. Senaryoda öğrencilerin robot tasarım ekibinin bir üyesi olarak yer 
alacağı belirtilir. Her grup senaryoyu okuyarak ilgilerini çeken problemleri çıkarmaya çalışır. Grup çalışması-
na hazırlıklar yapılır ekip olarak çözüme yönelik ön taslak geliştirirler.

Ütopik Senaryo: Vordonisi Robotları

Ülkemizin en büyük metropolü olan 
İstanbul, tarihte pek çok medeniyete baş-
kent olmuştur. Bir yakasının Asya kıtasın-
da diğer yakasının Avrupa kıtasında olma-
sı, iki denizi birbirine bağlayan bir boğaza 
sahip olması, hem güzelliğini hem de jeo-
politik önemini artırmaktadır. 

Prens Adaları adı verilen ada topluluğu 
İstanbul’un önemli kültürel miraslarından 
biridir. Adaların tarihî kayıtlara geçmesi 
Bizans kaynaklarına dayanmaktadır. Ken-
tin Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine 
girmesi Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te 
İstanbul’u fethi ile gerçekleşmiştir (Özbek, 
2018). 

Kınalı Ada, Burgaz Ada, Heybeli Ada, 
Büyük Ada, Sedef Adası içinde yerleşim 
yeri bulunan adalardır. Sivri ada, Yassı 
Ada, Kaşık adası ve Tavşan adası ile birlikte 

Görsel 1. Vordonisi Adası
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dokuz tane adadan oluşur. Diğer yandan, eski kayıtlar incelendiğinde  pek çok kişinin adını bile bilmediği 
onuncu bir adanın daha var olduğu anlaşılmıştır. Görsel 1’de görünen, Verlegt Von Tob. Conr. Lotter in Au-
gsburg tarafından yapılan, Ackersdijck’in koleksiyonundan alınan İstanbul haritasında Vardonisi adında bir 
ada bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre 1010 yılının Temmuz ayında İstanbul’da büyük depremlerden biri olur ve 
Vordonisi adası bu depremde sular altında kalır.

Tıpkı diğer adalar gibi, Bizans döneminde çeşitli sürgünlere ve din adamlarına ev sahipliği yapan Vor-
donisi adası, adını en önemli yapısı olan manastırından almaktadır. Vordonisi Manastırı’nın keşiş Photios 
tarafından  MS 9. yüzyılda yaptırıldığı bilinmektedir (Akyol, 2013).

Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından başlatılan proje ile batık dalışları son yıllarda yoğunlaştırı-
larak, antik manastırda bulunan değerli ve hassas eserlerin müzeye taşınması  hedeflenmektedir. Ancak 
bu arkeolojik kazıları; su altında kalan tarihî bir değer olan manastıra, içinde bulunan zenginliklere ve su 
altı ekolojisine zarar vermeden yapmak, dalgıçlar için çok zaman almaktadır. Derinlerdeki su basıncı ile su 
yüzeyindeki basınç aynı olmadığı için eserlere düzgün bir şekilde ulaşılsa da, daha ilk aşamada yukarı çı-
karma aşamasında bile zarar görebilmektedirler.  Diğer yandan, dalgıçların su altında geçirdikleri süre art-
tıkça barotravma, dekompresyon (vurgun), azot narkozu, oksijen zehirlenmesi gibi tehlikeli rahatsızlıklar 
yaşama riskleri de artmaktadır.  Bu nedenle dalgıçların su altındaki basınç altında uzun süre kalmamaları 
gerekmektedir. 

Bütün bu, su altı arkeolojik kazı çalışmalarının bundan sonraki aşamalarında dalgıçlara destek vermesi 
için su altı robotlarının üretilmesi planlanmaktadır.

İşte burada birer robot tasarımcıları olarak sizlerden çok önemli bir görev beklenmektedir. Vordonisi 
Manastırı’ndaki tarihî değeri yüksek eserleri ortaya çıkarılarak temizlenmesinde dalgıçlarla birlikte çalışa-
cak robotları sizlerin üretmesi gerekiyor. 

Dörder kişiden oluşan robot tasarım ekibinizde nasıl bir rol üstleneceğinize şimdiden karar vermelisiniz.

Su Altı Arkeoloğu Robotu Tasarımına Hazırlık 

Vordonisi adası üzerine yapılan haber filmi öğrencilere izletilir (URL 1). “İstanbul'un Kayıp Adası: VOR-
DONİSİ” isimli videoya, etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

Aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir: 

• Senaryoyu okuyarak ekibinizle birlikte mümkün olduğunca çok problem bulmaya çalışın. Senaryoya 
göre, hangi unsurlar problem olarak görülebilir? Bunları soru cümleleri şeklinde yazar mısınız? (En az 
5 adet)

• Sizce robotu tasarlamadan öncesinde hangi bilgilere sahip olmanız gerekir. Bunları soru cümleleri şek-
linde yazar mısınız? (En az 5 adet)

• Şu ana kadar sahip olduğunuz bilgilere göre, su altı arkeolog robotunun sahip olması gereken özellikleri 
nelerdir? Bunu ister yazı isterseniz taslak bir resimle ifade edebilirsiniz.

• İlgi ve yetenek alanlarınızı dikkate aldığınızda değişen basınca uyumlu bir su altı robotu modelinin ta-
sarımına ne tür katkıda bulunabiliriz? Sorumluluklarınız nelerdir? 
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• (Yukarıdaki çalışmaları tamamlayan ekipler, ekip adını ve amacını belirler.)

 Ekibinizin Adı : 

 Ekibin Amacı :

Her bir grup yaptıkları hazırlık çalışmasını diğer gruplarla paylaşır.

2. Keşfetme
Öğrenciler, soru cümleleri şeklinde ifade ettikleri problemlere yönelik araştırmalar yaparlar. Aşağıda öne-

rilen deneysel çalışmaların yanı sıra öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olarak farklı deneysel 
çalışmalar da tasarlanabilir. 

Deneyin Amacı 

Sıvıya batırılan cisimlerin, battığı kısmı kadar sıvı ile yer değiştirdiğini 
ve taşan sıvının ağırlığı kadar hafiflediğini gözlemek.

Deneyin yapılışı

1. İplikten yaklaşık 10 cm kesin.
2. Yapıştırıcı bantla ipin iki ucunu dereceli silindirin ağızına tutturun. 

Böylece silindiri asılabilir duruma getirmiş olacaksınız.
3. Dereceli silindirin içine bir miktar tuz veya kum koyun.
4. Dinamometre ile silindirin ağırlığını ölçün.
5. Dereceli silindiri, dinamometreye bağlı iken suya yavaşça bırakın.
6. Dereceli silindirin 10 cm3 ü süya battığında dinamometredeki kuvvetin 

kaç gr kuvvet azaltığını kontrol edin.
7. Dereceli silindirin 20 cm3 ünü ve 30 cm3’ünü sırayla suya batırın. Her seferinde cismin sudaki ağırlığını hava-

daki ağırlığıyla karşılaştırın. 
8. Dereceli cismin suya batan kısmının hacmi ile dinamometredeki değerin azalma miktarı arasında bir ilişki 

var mıdır? Elde ettiğiniz verilerle Tablo 1’i doldurun ve yorumlayın.
9. Dereceli silindir suya batırıldığında yer değiştiren suyun taşmasına izin verilseydi taşan suyun ağırlığını nasıl 

ölçerdiniz?  Bunun için deney düzeneğini yeniden organize edin. 

Görsel 2. Dereceli silindirin 
sudaki ağırlığının ölçülmesi

Görsel 1. Dereceli havadaki 
silindirin ağırlığının ölçülmesi

Deney Arşimet Prensibine Dayanarak Sıvının Cisme 
Uyguladığı Kaldırma Kuvvetinin Bulunması

• Dereceli silindir

• Tuz veya kum

• Büyük bir bardak veya beher

• Dinamometre

• Gıda boyası

• İp

• Yapıştırıcı bant

• Su 

• Makas

Malzemeler
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Tablo 1. Dereceli Silindirin Suya Batan Hacmi ile Kaldırma Kuvveti Arasındaki İlişki

Dereceli Silindirin Havadaki Ağırlığı (N)

Suya Batan Hacim (cm3) Sudaki Ağırlık (N) Kaldırma Kuvveti (N)

10

20

30

Taşan sıvının ağırlığı ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi Tablo 2’de yorumlayın.

Tablo 2. Taşan Suyun Ağırlığı ile Kaldırma Kuvveti Arasındaki İlişki

Dereceli Silindirin Havadaki Ağırlığı (N)

Taşan Suyun Ağırlığı (N) Sudaki Ağırlık (N) Kaldırma Kuvveti (N)

Deneyin Amacı 

Cisimlerin sıvı içinde denge şartlarının incelenmesi.

Deneyin yapılışı

1. Yarısı suyla dolu olan geniş kapta çeşitli denemeler yaparak tüken-
mez kalem kapağını, deliği altta kalacak şekilde suya bırakın.  Kapağın 
delik tarafı altta kalacak şekilde suda askıda kalması için ataşları den-
geleyici kütle olarak kullanabilirsiniz. 

2. Bunun için kapağı delik kısmı aşağıda kalacak şekilde tutun ve alt kıs-
mına ataşlar ekleyin. Eklediğiniz her ataştan sonra kapağın su içinde 
dengede ve askıda olup olmadığını kontrol edin. 

3. Ataşlar eklenmiş kalem kapağı su içinde askıda kaldığında, tamamı 
suyla dolu olan pet şişenin içine, ataşlar alt kısımda kalacak şekilde yerleştirin. 
Kalem kapağı suda Görsel 2’deki gibi askıda kalmalıdır.

4. Şişenin kapağını sıkıca kapatın. İki elinizi dekullanarak şişeye dışarıdan basınç 
uygulayın. Kapağın hareketini inceleyin.

5. Şişeye dışarıdan baskı yaptığınızda kapak neden aşağı doğru hareket ediyor 
olabilir?

6. Baskı kalktığında kapak neden yeniden yukarı yönde hareket ediyor?

Deney Cisimlerin Sıvı İçindeki Denge Şartı 
(Dalgıç Deneyi)

• Oyun hamuru

• Ataşlar

• Kancası olan plastik tükenmez 
kalem kapağı

• Vidalı kapağı olan plastik büyük 
şişe

• Şişeyi dolduracak kadar su

• Yarısı suyla dolu geniş bir kap

Malzemeler

Görsel 2. Dalgıç deneyi
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3. Açıklama
Sıvı içine batırılan bir cism bir miktar hafifler. Bunu nedeni sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetidir. 

Sıvıların tümü, içerisine bırakılan cisimlere yerçekimi kuvvetine zıt yönde, aşağıdan yukarıya doğru bir kuv-
vet uygular. Sıvıların cisimlere uyguladığı bu kuvvete “sıvıların kaldırma kuvveti” denir. 

Cisimler sıvıya batırıldığında, sıvı içinde kalan hacimleri kadar sıvının yükselmesine veya  bulunduğu kap 
tamamen dolu ise taşmasına neden olur.  Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, cismin taşırdığı sıvının ağırlığına 
eşittir. 

Kaldırma Kuvveti = Batan hacim . Sıvının özkütlesi . yer çekimi ivmesi

Bu ilişki aşağıdaki formülle ifade edilmektedir. 

Fk = Vbatan . dsıvı . g              (1)

Cisimlerin sıvı içindeki denge şartları:

 G = Cismin ağırlığı

 dc = Cismin yoğunluğu

 Fk = Sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti

 ds = Cismin yoğunluğu

   G < Fk  ve dc < ds ise; cisim yüzer.

  G = Fk  ve dc = ds ise; cisim sıvı içerisinde bırakıldığı yerde askıda kalır.

   G > Fk ve dc > ds ise; cisim dibe batar.

Dereceli silindir suya batırıldığında batırılan cismin hacmi kadar su taşar. Bir sıvıya batan cisim, taşırdı-
ğı (veya yer değiştirdiği) sıvının  ağırlığı kadar bir kuvvetle yukarı doğru itilir. Bu kuvvete “sıvının kaldırma 
kuvveti” adı verilir. Cismin suya batan hacmine eşit miktarda su taşar (veya yer değiştirir). Kaldırma kuvveti 
cismin batan kısmının hacmi ile doğru orantılıdır ve taşan sıvının ağırlığına eşittir. 

4. Derinleştirme
Deneyden ve araştırmalardan elde ettikleri bulguları değerlendirerek aşağıdaki konular hakkında grup tar-

tışması başlatılır. Aşağıdaki sorulara ilişkin cevaplar grup sekreteri tarafından not edilir. 

• Esnek bir kaptaki bulunan gazın basıncı ile hacmi arasında nasıl bir ilişki vardır?

• Deniz canlıları, derinlikle değişen basıncın etkilerine nasıl uyum sağlıyor olabilirler?

• Dalgıçlar, derinlere indikçe yükselen basınçla nasıl uyum sağlıyor olabilir?

Öğrenciler, grup çalışması ile elde ettikleri bilgiler, gözlemler ve deneyimleri yeniden değerlendirerek, su 
altı arkeolog robotun hangi niteliklere sahip olması gerektiğini yeniden değerlendirir ve iş birliği hâlinde ça-
lışarak robotlarını tasarlarlar.
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5. Değerlendirme 
• Hazırladıkları robot tasarımını çizimle veya canlandırma ile sunabilirler. Öğrenciler “Grup Çalışması 

Değerlendirme Formu”nu doldurarak yaptıkları proje çalışmasını değerlendirir. 

• Öğretmen “Süreç ve Ürün Değerlendirme Formu”nu kullanarak öğrencilerin tasarımlarını değerlendi-
rir. Formlara etkinlik karekodu okutarak ulaşılabilir. 

• Bir problemin çözümü için ürün geliştirirken grup çalışması yapmanın bireysel çalışmaya göre farklı-
lıkları neler olabilir?

KAYNAKÇA
Özbek, M. (2018). İstanbul Prens Adalarının Morfolojik Yapılarının Yaya ve Bisiklet Erişilebilirliği Üzerinden 

İncelenmesi. Biçer Ö. (Eds). Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları. (ss. 277-294). Nobel Akademik 
Yayıncılık. 

URL 1: https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/istanbulun-kayip-adasi-vordonisi-388565.html İstan-
bul’un Kayıp Adası Vordonisi.(Erişim Tarihi: 14.07.2021)



F İ Z İ K

1 4 0

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

TERMOMETRE NE ÖLÇER?
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-1

MODÜL Termodinamik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Termometre çeşitlerini çalışma prensipleri ve kullanım 

amaçları açısından karşılaştırır.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Bilişim Teknolojileri (animasyon, simülasyon, hesaplama ve 
tablolama programları)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Üniversite, meteoroloji kuru-
mu, hastane, fabrikalar.

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve birim çevirme programı.

ARAÇ-GEREÇLER Su ısıtıcısı, fön makinesi, termometre çeşitleri.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Etkinlik sürecinde aşağıdaki terim ve kavramları öğrencile-
rin anlamaları sağlanır.

Isı, sıcaklık, iç enerji, termal denge, genleşme, sıcaklık ölçek-
leri (kelvin, celsius, fahrenheit), mutlak sıfır, termometre çe-
şitleri.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ Isı güvenliği

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli.

Özet
Termometre çeşitlerini çalışma prensipleri ve kullanım amaçları açısından karşılaştırmak için ısı, sıcaklık, 

termal denge, genleşme gibi kavramların anlaşılması gerekmektedir. Ölçülecek sıcaklığın mertebesi, hassasi-
yetin önemi, sıcaklığı ölçülecek ortamın veya nesnenin şekli vb. etmenler kullanılacak termometrenin cinsini 
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de önemli ölçüde etkiler. Bu etkinliğin amacı, geçmişte ve günümüzde kullanılan termometrelerin tanıtılma-
sının yanı sıra, gelecekte nasıl termometrelere ihtiyaç duyulabileceği konusunda da öğrencileri düşündürmek-
tir. Sıcaklık ölçekleri, birim dönüşümleri, Kelvin, Celsius, Fahrenheit gibi bilim insanlarının çalışmalarının 
öğrenilmesi de bu etkinliğin önemli öğrenim çıktıları arasında yer almaktadır.

Okuma Parçası:

“Montreal Üniversitesinden araştırmacılar insan saç telinden 20.000 kat ince yeni bir DNA termo-
metresi üretti. Sarmal bir yapıya sahip DNA zincirleri ısıtıldığında açılır. DNA nükleotitlerinden gua-
nin ve sitozin birbirine üç hidrojen bağıyla, adenin ve timin ise iki hidrojen bağıyla bağlanır. Üçlü bağ, 
ikili bağa göre daha kuvvetlidir. Bu nedenle zincirlerin hangi sıcaklıkta ne kadar açılacağı yapılarındaki 
ikili ve üçlü bağ sayısına göre değişiklik gösterir. DNA zincirinin bu özelliğinden yararlanan araştırma-
cılar boyutları nanometre ölçeğinde olan bir termometre üretti. Nano Letters dergisinde yayımlanan 
çalışmada, DNA zincirlerindeki bağların kuvveti dikkate alınarak belli sıcaklık değişimlerine duyarlı 
DNA zincirleri hazırlandı. Araştırmacılar, DNA zincirlerindeki değişimin optik sensörler yardımıyla 
sıcaklık cinsinden okunmasını sağlayarak 0,05 °C hassasiyette ve 30 °C – 85 °C arasında ölçüm yapa-
bilen bir termometre geliştirdi (URL-1,2021).”

(Metnin tamamı “Okuma Parçası” adlı dosyada mevcut olup etkinlik karekodunu okutarak dosyaya 
ulaşabilirsiniz.)

Okuma parçasında anlatılan termometrenin teknik özellikleri nelerdir? Bir termometrede aradığınız özel-
likler nelerdir?

1. Etkinlik

Öğrencilere 10 dakika süre verilerek sıcaklık EN’leri ile ilgili araştırma yapmaları istenir. Çalışma 
bireysel veya ikişer kişilik gruplar hâlinde yapılır. (Örnek EN’ler: Türkiye’de ve dünyada ölçülmüş en 
düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri (URL 2, 2021); en yüksek erime noktasına sahip olan malzeme, en 
düşük donma noktasına sahip gaz…)

Türkiye

Ölçülen Değer Değer Ölçüldüğü Yer Tarih

En Yüksek Sıcaklık 49.0 oC Şırnak-Cizre 27 Ağustos 1961

En Düşük Sıcaklık -46.4 oC Van-Çaldıran 9 Ocak 1990

Dünya

Ölçülen Değer Değer Ölçüldüğü Yer Tarih

En Yüksek Sıcaklık 56.7 oC Greenland Ranch (Death Valley),
California, USA 10 Temmuz 1913

En Düşük Sıcaklık -89.2 oC Vostok-Antarktika 21 Temmuz 1983

Uç Sıcaklıklar
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2. Etkinlik

Günlük yaşamda, sağlık, bilim, teknoloji ve sanayide sıcaklık ölçümünün gerekli olduğu durumlar 
için her öğrencinin en az birer örnek yazarak panoya (Dijital pano da kullanılabilir.) yapıştırması istenir.

Panoda yer alan sıcaklık ölçümleri için kullanılacak termometrelerin özellikleri (ölçüm 
aralığı, hassasiyeti, şekli…) tartışılır.

SANAYİ
GÜNLÜK 
YAŞAM

YEMEK 
PİŞİRME

SAĞLIK

ATEŞ 
ÖLÇME

BİLİM TEKNOLOJİ

3. Etkinlik

Öğrenciler bireysel veya gruplar halinde görevlendirilir. Termometre çeşitleri ile ilgili araştırma 
yapmaları ve elde ettikleri bilgileri Tablo 1’e işlemeleri istenir.

Tablo 1. Termometre Çeşitleri

Tablo 1. Te

Gazlı Termometre

Ölçüm Aralığı (°C) 
et:

Kullanım Alanları:
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Sıvılı Termometre

Çalışma Prensibi:

Ölçüm Aralığı (°C) 
/Hassasiyet:

Kullanım Alanları:

Bimetalik Termometre

Çalışma Prensibi:

Ölçüm Aralığı (°C) 
/Hassasiyet:

Kullanım Alanları:

Termokupl

Çalışma Prensibi:

Ölçüm Aralığı (°C) 
/Hassasiyet:

Kullanım Alanları:
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Elektronik Termometre
Çalışma Prensibi:

Ölçüm Aralığı (°C) 
/Hassasiyet:

Kullanım Alanları:

Temassız Termometreler 

Çalışma Prensibi:

Ölçüm Aralığı (°C) 
/Hassasiyet:

Kullanım Alanları:

4. Etkinlik

Kelvin, Celsius ve Fahrenheit ölçekleri araştırılır. Mutlak 
sıfır noktası altında bir sıcaklığın olamayacağı vurgulanır. 
Birimlerin birbirine dönüştürülmesi için gerekli formül 
verilir.

= = =°X - A
 B - A

°C
100

°F - 32
180

K - 273
100

Burada;

A: Suyun donma noktası,

B: Suyun kaynama noktasıdır.

Öğrencilerden Görsel 1’de gösterilen Kelvin, Celsius 
ve Fahrenheit ölçekleri gibi kendilerinin de bir X ölçeği 
geliştirmeleri istenir. X ölçeğinin sınırları nasıl belirlendi? X ölçeğine göre suyun donma ve kaynama 
noktası, 25 °C oda sıcaklığı kaç °X’dir?

Sıcaklık Ölçekleri

Suyun 
Kaynama 

Noktası

Suyun 
Donma 
Noktası

Mutlak 
Sıfır 

Noktası

Görsel 1. Sıcaklık ölçekleri
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5. Etkinlik

Laboratuvarda mevcut bulunan termometre çeşitleri kullanılarak ısıtılmakta olan suyun sıcaklığı 
ölçülür. Benzer şekilde fön makinesinin sıcak ve soğuk hava üfleme özelliği kullanılarak cisimlerin 
sıcaklık değişimleri ölçülür. Farklı termometrelerin farklı sıcaklık değerleri göstermesinin sebebi 
tartışılır. Özellikle farklı ebatlarda alkollü termometreler kullanılarak “denge sıcaklığı” için geçen süre 
öğrencilere fark ettirilir. Etkinliğin adı olan “Termometre ne ölçer?” sorusu sorularak “Termometre 
kendi sıcaklığını ölçer.” cevabı bulunmaya çalışılır.

Sıcaklık Ölçelim

DEĞERLENDİRME
• Etkinlik karekodunu okutarak “Kontrol Listesi” ve “Grup Değerlendirme” formlarını indirip düzenle-

yiniz.

• Sıcaklığın değişmesi ile sıvının veya gazın hangi özelliği değişmektedir?

• Genleşme katılarda da gözlenir mi?

• Sıcaklık değişimi maddenin hangi fiziksel özelliklerinin değişimine neden olabilir?

GÖREVLER
• Sıcaklığa bağlı olarak elektriksel direnci değişen malzemeleri araştırınız. Sinter metal oksitlerden ya-

pılan NTC (negatif sıcaklık katsayılı direnç) ve oksilat veya karbonattan oluşan polikristalin seramik 
malzemeler olan PTC (pozitif sıcaklık katsayılı direnç)’in çalışma prensibini inceleyiniz. Dijital veya 
elektronik termometre olarak adlandırılan termometrelerin çalışma prensibi, ölçüm yapabileceği sı-
caklık aralığı ve kullanım alanlarını araştırınız.

• Nikel-Titanyum alaşımı olan “Nitinol” ile ilgili araştırma yapınız. Nitinolun alaşım oranlarını ve sıcak-
lığa bağlı şekil hafızasını inceleyiniz (Görsel 2). Nitinolun bu özelliğinden yararlanarak bir termometre 
tasarlayınız. Tasarımınız ile ilgili Patent/Faydalı Model başvurusu yapabilirsiniz.

NİTİNOL TEL - ŞEKİL HAFIZASI

Nitinol tel Nitinol tel soğuk 
ortamda bükülür.

Nitinol tel soğuk 
suya koyulur.

Nitinol tel orijinal 
şekline gelinceye 

kadar ısıtılır.

Görsel 2. Nitinol şekil hafızası
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• Görsel 3’te gösterilen Galileo termometresinin çalışma 
prensibini araştırınız. Uygun malzemeler kullanılarak bir 
Galileo termometresi yapınız.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ
1. Hava Termometresi Yapalım:

Etkinlik karekodunu okutarak “Hava Termometresi Yapalım” 
dosyasına ulaşabilirsiniz(URL-3, 2021).  Yönergeyi takip ederek 
etkinliği evde ailenizle birlikte yapabilirsiniz. Etkinlik basamakla-
rını fotoğraf ve video çekimi ile kaydedip arkadaşlarınıza bir su-
num hazırlayabilirsiniz.

2. Elektronik Termometre Yapalım:
Evde ailenizin de desteği ile aşağıdaki görevlerden birini ye-

rine getirebilirsiniz. Etkinlik basamaklarını fotoğraf ve video çe-
kimi ile kaydedip arkadaşlarınıza bir sunum hazırlayabilirsiniz.

1. NTC veya PTC kullanarak analog elektronik devre kurmak 
ve çalıştırmak.

2. Bir mikroişlemci ve sıcaklı sensörü kullanarak bir devre kurmak ve çalıştırmak.

DİJİTAL ORTAM ETKİNLİĞİ:
Etkinlik karekodunu okutarak “Dijital Etkinlik” dosyasına ulaşabilirsiniz. Dosyada yer alan yönergeyi ta-

kip ederek “Sıcaklık Ölçekleri” ile ilgili bir simülasyon hazırlayabilirsiniz (URL-4, 2021).

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMI:
Öğrenciler aileleri ile birlikte veya bilimsel gezi kapsamında aşağıda örnek olarak verilen okul dışı öğren-

me etkinliklerinden biri veya birkaçı gerçekleştirilebilir.

1. Bir sağlık kuruluşu ziyaret edilerek hastaların ateşinin ölçülmesi, ortam sıcaklığının takibi, ilaç ve aşı-
ların saklanma koşulları gibi konularda araştırma yapılır.

2. Meteoroloji bölge müdürlüğü veya meteoroloji istasyonu ziyaret edilerek hava sıcaklığı ölçüm ve tah-
minleri ile ilgili araştırma yapılır.

3. Sıcaklık ölçümünün önemli olduğu bir fabrika veya imalathane ziyaret edilerek kullanılan termometre-
ler ile ilgili inceleme yapılır.

KAYNAKÇA:
URL 1: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/dunyanin-en-kucuk-termometresi-dnadan-yapildi

URL 2: https://www.mgm.gov.tr/genel/sss.aspx?s=sicaklikenleri2

URL 3: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/hava-termometresi

URL 4: www.eba.gov.tr

Görsel 3. Galileo termometresi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

HAVALI KANATLAR
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-1

MODÜL Elektrik ve Manyetizma 

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Elektromanyetizmanın teknolojik uygulamaları hakkında 

çalışmalar yapar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

∙ Mühendislik (Tasarım) 
∙ Teknoloji Tasarım (Modelleme) 
∙ Matematik (Trigonometri, Geometri) 
∙ Görsel sanatlar (Tasarım) 
∙ Biyoloji (Çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma) 

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Bilim merkezleri, enerji parkı, 
rüzgâr türbin santrali.

Dijital Ortamlar: Simülasyon, tasarım ve 3D modelleme 
programları.

ARAÇ-GEREÇLER

1 adet 70x100 3 mm oluklu mukavva, 1 adet 70x100 2 mm fo-
toblok, 1 adet 50x70 boyutunda 1 mm maket kartonu, 2 adet 
krokodil kablo, zımpara kâğıdı, DC motor, 1,5 V - 6V, 23x28x18 
mm mantar tıpa, çöp şiş, dijital multimetre, koli bandı, sıcak 
silikon tabancası ve mumu, maket bıçağı, makas, açıölçer, 
küçük elektrikli fan veya saç kurutma makinesi, destek stan-
dı ve büret kelepçesi.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinliği yapmak için aşağıdaki terim ve kavramları anla-
manızı sağlayacak araştırmalar yapmalısınız. 

Elektrik enerjisi, enerji, jeneratör, kinetik enerji, mekanik 
enerji, potansiyel enerji,  yenilenebilir enerji, rotor, türbin, 
multimetre (voltmetre), rüzgâr türbini. 

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• İçerik farklılaştırma 

• Süreç zenginleştirme 

• Ürün zenginleştirme 

GÜVENLİK ÖNLEMİ Kesici ve delici alet için yetişkin desteği veya gözetimi önerilir.
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: STEM yaklaşımı, mühendislik tasarım süreci. 

Özet
Rüzgâr türbinleri, elektrik üretimi-tüketimi açısın-

dan hem ekonomik hem de çevreci yenilenebilir 
enerji kaynaklarıdır. Bu sebeple onları mümkün 
olan en etkili ve verimli bir şekilde kullanmanın 
yollarını araştırmak önemlidir. Bu amaçla, bu 
etkinlikte rüzgâr türbinleri için rüzgâr hızı, 
kanat eğimi ve enerji dönüşüm verimliliği 
arasındaki ilişkiyi araştıracağız. Sonuçlar, 
5° ile 30° kanat açısı aralığında en yüksek 
enerji dönüşüm verimliliğini hesaplayarak 
ortaya konacaktır. Etkinlik, mühendislik 
içeriği ve tasarım sürecini merkeze alan 
bütünleşik STEM eğitimi modeli esas alı-
narak hazırlanmıştır.

Amaç 

Etkinliğimizde rüzgâr hızı, kanat eğimi ve enerji 
dönüşümü arasındaki ilişkiyi inceleceğiz. 

Giriş 
1. Problemi Tanımlama 

Hidroelektrik santrallerde suyun depo-
lanması için çok fazla alana ihtiyaç vardır. 
Bu durum fazla miktarda bitki örtüsü ve 
çok sayıda hayvan türünün yok olması-
na neden olabilmektedir (Yaman ve Haşıl, 
2018). Plansız kurulan hidroelektrik sant-
raller kültür varlıklarına da zarar verebil-
mektedir (Aygün ve Avcı, 2020). Hidro-
elektrik santrallerin olumsuz etkilerinin 
yanında üretim maliyetinin düşük olması, 
hava ve çevre kirliliği  oluşturmaması gibi 
olumlu etkileri de bulunmaktadır (Turhan 
vd., 2015). Ayrıca fosil yakıtlarla çalışan di-
ğer elektrik santralleri de atmosfere zararlı 
gazlar salınmaktadır.  Enerji ihtiyacını karşılarken doğal çevrenin korunmasına dikkat etmeliyiz.   

Görsel 1. Giriş görseli

İhtiyaç ya da 
problemin 

tamamlanması
İhtiyaç ya da 

problemin 
araştırılması

Olası 
çözümlerin 

geliştirilmesi

En olası 
çözümün 
seçilmesiPrototip 

geliştirilmesi

Çözümlerin 
paylaşılması

Çözümün 
test edilmesi ve 

değerlendirilmesi

Şekil 1. Mühendislik tasarım süreci 
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Bugün içerisinde yaşadığımız dünyada bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler 
bizlere yaşam kolaylığı sağlamakta ve ülkemizin gelişmişlik düzeyini artırmaktadır. Bu ülkenin ferdi olarak 
sizlere düşen görev eğitim ortamlarında edindiğiniz bilgi ve becerileri günlük yaşamda karşılaştığınız prob-
lemlerin tanımlanmasında ve çözümlenmesinde kullanabilmenizdir.  

Üniversitenin mühendislik fakültesinde genç bir araştırmacı olarak rüzgâr türbin tasarımını geliştirmek ve 
kullanılır hâle getirmek için görevlendirildiniz (hareket  (kinetik) enerjisini en yüksek verimlilikle elektrik ener-
jisine çevirecek prototipi tasarlamak). Bunun için bazı araştırmalar yapmalısınız. Ayrıca elektrik enerjisi üreti-
minin avantaj ve dezavantajlarına yönelik kendi çalışmalarını da esas alarak araştırma raporu yazmalısınız. 

Not: Bu etkinlikte öğrencilerden, jeneratör tarafından oluşturulan elektromanyetik alanı  (şiddetini) 
etkileyen faktörleri mühendislik tasarım süreçleri ile tasarlarken derinlemesine incelemeleri beklenmek-
tedir.  

Ayrıca öğrenciler rüzgâr türbinlerinde kullanılan ve türbinleri en iyi şekilde döndürüp enerji üretecek 
pervane kanadı tasarımlarını ortaya koyacaklardır. En iyi tasarımı ortaya koyabilmeleri için üretkenliği sınır-
lamadan, öğretmen tarafından gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır. Ayrıca çalışmanın derinleştirilebilmesi 
için öğrenci potansiyeli ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak bir jeneratörün enerji verimliliğini etkileyen 
parametrelere yönelik öneriler verilebilir. (kanat sayısı, kanat büyüklüğü,  kanat şekilleri, kanat açısı, bobinin 
dönüş sayısı, manyetik alanın etkisi...)

2. Araştırma Yapma 
Problemin çözümü için araştırma soruları oluşturunuz. 

∙ Bir rüzgâr türbini için en iyi kanat tasarımı nedir?  

∙ En verimli rüzgâr türbini tasarımı nedir?  

∙ Rüzgâr türbininin kanatlarına ne denir?  

∙ Bir rüzgâr türbini kanadı için en iyi açı nedir? 

∙ Rüzgâr türbini kanatları için en iyi malzeme hangisidir?  

∙ Daha büyük kanat türbinin daha hızlı dönmesini sağlar mı?  

∙ Kanat tasarımı verimliliği nasıl etkiler?  

∙ Rüzgâr türbinlerinde neden 3 kanat kullanılır?  

∙ …

Araştırma sorularınızı test etmek için hipotezlerinizi oluşturunuz. 

Problemin çözümünde size yardımcı olacak fiziksel ve matematiksel ilkeler neler olabilir bunlar hakkında 
bilgi veriniz. 

3. Gereksinimlerinizi belirleyiniz 
Öğrenciler veya gruplar problem durumuna yönelik oluşturdukları hipotezlerini sınamak için öne sürdük-

leri taslak çizimlerini yaparlar. (Görsel sanatlar öğretmeni ile iş birliği yapılabilir.) 
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Görsel 2. Örnek taslak çizimler 

Oluşturacağınız düzenek ile ilgili ihtiyaç duyacağınız malzemeler ile ilgili bilgi veriniz. 

Bu aşamada öğrenciler zihin haritası oluşturabilirler. Zihin haritası ile ilgili gerekli bilgi bu etkinliğin ekler 
bölümünde verilmiştir.  

4. Çözüm önerilerinde bulununuz 
Öğrenciler araştırma sorularına ve hipotezlerine yönelik belirledikleri çözüm önerilerini ortaya koyarlar. 

Bu çalışmada örnek olması açısından değişkenler çalışmanın girişinde belirtildiği gibi rüzgâr hızı, kanat türü 
ve kanat eğimi olarak belirlenmiştir. Ancak uygulama sürecinde öğretmen öğrencilerin yaratıcılığını sınır-
lamadan onların oluşturduğu soru ve hipotezler üzerinden çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli 
formasyonu sağlamalıdır. 

Görsel 3. Tasarımlar (çözüm önerileri) 

Tasarımlar, etkinlikte verilen malzemelerle oluşturulabileceği gibi Görsel 3’te örnek çizimleri yapılmış mo-
deller gibi 3D çizim programları ile çizimler yaparak 3D yazıcılarda bastırılabilirler. Simülasyon programları 
ile simüle ederek hipotezlerini test edebilir ve veriler alabilirler. (Bilişim teknolojileri ve matematik öğretmeni 
ile iş birliği yapılabilir.) 
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5. En iyi çözümü seçiniz 
Bulduğunuz çözümler tasarım gereksinimlerinizi karşıladı mı?  

Karşıladı çünkü: 

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

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

Karşılamadı çünkü: 

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

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

6. Prototip oluşturunuz 
Öğrencilere sağlanan malzemelerden bir rotor ve kanat 

düzeneğinin nasıl yapılacağı anlatılır. Görsel 4’te görüldüğü 
gibi düzenek oluşturulur. Aşağıda maddeler hâlinde verilen 
işlem adımları gerçekleştirilir.

• Her grubun prototipi, DC motora bağlı bir multimetre 
ile test edilir.

• Bir fan (saç kurutucusu) rüzgârı sağlayacaktır. Rüz-
gâr türbinini rüzgâr kaynağından yaklaşık 30 cm uza-
ğa yerleştirerek başlayınız. Rüzgâr kaynağının gücüne 
bağlı olarak farklı mesafelerde ölçümleri tekrarlayınız.

• Rüzgâr kaynağı çalıştırılır, multimetreden okunan po-
tansiyel fark değeri (voltaj) çalışma sayfasına kaydedi-
lir ve maksimum güç çıkışı hesaplanır. 

• Eğim değişkenini keşfetmek için altı farklı kanat eğim 
değeri seçilir: 5°, 10°, 15°, 20°, 25° ve 30°. Her bir kana-
dı manuel olarak döndürerek ve bir açı ölçer kullanarak kanadın yüzü ile dönme eksenine dik düzlem 
arasındaki bağıl açı ölçülür. Böylece eğim belirlenmiş olur. Her bir eğim değeri için fan ve türbin ara-
sındaki mesafeyi değiştirerek farklı rüzgâr hızları için de ölçüm alınarak kaydedilir. 

• Deney farklı materyallerle tasarlanmış farklı eğim açılarına sahip kanatlarla tekrarlanarak veriler kay-
dedilir. Ayrıca rüzgâr kaynağının rüzgâr türbinine olan mesafesi de değiştirilerek ölçümler alınır.

• Gözlem ve ölçümler yapılıp ön testlerden elde edilen verileri analiz ettikten sonra, öğrenciler beyin fır-
tınası yapar ve tasarımlarını geliştirmek için hangi değişiklikleri yapacaklarına karar verirler. 

• Geliştirilen tasarımlarla türbinler tekrar test edilerek veriler alınır.  

Görsel 4. Rüzgâr türbini düzeneği 
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7. Çözümünüzü test ediniz
Problem durumuna yönelik oluşturduğunuz çözümlerinizi test ediniz. Bu aşamada Tablo 1’de verilen veri 

tablosunu kullanınız. Ortaya çıkan sorunlara yönelik gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra tekrar test ediniz. 
Test sonuçlarını açıklayınız.

Tablo 1. Veri tablosu

Kanat Türü

Fan mesafesi (m) Kanat açısı (0) Potansiyel fark (V)

Alınan veriler Tablo 1’e kaydedilir. Tablodaki veriler kullanılarak Görsel 5’te temsilî olarak verilen fan me-
safesi (rüzgâr hızı) - potansiyel fark grafiği çizdirilir. 

Potansiyel Fark (V)

Fan Mesafesi (m)

5o

10o

15o

20o

25o

30o

Görsel 5. Fan mesafesi ve potansiyel fark grafiği örneği
 

Rotor kanadı veri analizi 
Ayrıca Tablo 2’de verilen rotor kanadı veri analizi tablosu her grup için doldurulur. Grupların ölçümler 

sonucunda elde ettikleri verilerle oluşacak olan puanlamaları sonucunda oluşan skorları ile etkinliğin birinci, 
ikinci ve üçüncüleri seçilebilir. 
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Tablo 2. Rotor kanadı veri analiz tablosu

Rotor kanadı tasarımı

Rotor kanadı tasarım adı

Rotor kanadının uzunluğu

Kısa Açıklama

Puan

Kaynağa olan uzaklık

Rotor kanadı sayısı

Rüzgâr türbini yönü
 Dikey

 Yatay

Ölçülen potansiyel fark değeri (V)

8. Sonuçları rapor hâline getiriniz
Projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı paylaşmalısınız. Bu aşamada mühendisliğin, test sonuçlarına da-

yalı olarak fikirleri ve tasarımları iyileştirme süreci olduğu ve testlerin sonuçlarından ayarlamalar yapmanın 
ve öğrenmenin, ürünlerin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıdığı açıklanır. Öğrencilerin etkinlik 
kapsamında öğrendikleri kavramların ve oluşturulan modellerin, hangi mühendislik alanları ve bilim dalları 
kapsamında ele alınacağı tartışılır. 

DEĞERLENDİRME
• Rüzgâr türbinlerinin yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak ne gibi avantajları vardır? Bu soruya daha 

detaylı ve eğlenceli cevaplar bulabilmek için bulunduğunuz bölgedeki bilim merkezlerini, enerji parkla-
rını veya bölgenizde kurulu rüzgâr türbinlerini varsa ziyaret edip yetkililerden bilgi alabilirsiniz. Bilim 
merkezine veya saha ziyaretlerine gitmeden önce lütfen araştırmak ve gözlemlemek istediğiniz kavram 
ve araçlar hakkında ön hazırlık yapınız.

•  “Rüzgâr Türbini Teknolojisinin Geleceği” başlıklı bir makale yazınız. Yazdığınız makaleyi çeşitli dergi-
lerde yayımlamak için danışman öğretmeninizden destek alabilirsiniz.

• "Faraday ve Lenz Yasası nedir ve bir rüzgâr jeneratöründe neden önemlidir?" sorusu ile ilgili çeşitli 
kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırmanız sonrasında elde ettiğiniz bilgilerle oluşturacağınız bir 
sunuyu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Dereceleme Ölçeği

Bu ölçek FeTeMM etkinliğini süreç ve ürün açısından değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır (Ay-
verdi vd., 2020). Bu ölçekle gruplar birbirini süreç ve ürün açısından değerlendirecekledir.
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Grubun Adı :

Etkinliğin Adı :

Program : BYF

Yönerge: Bu derecelendirme ölçeği gerçekleştirilen FeTeMM etkinliğini süreç ve ürün açısından 
değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu ölçekle grupların birbirini değerlendirmesi 
amaçlanmıştır. Lütfen gözlemlediğiniz kriterlerin gerçekleşme derecesini ölçekte işaretleyiniz.

Ölçütler
Seviye

1 (Zayıf) 2 (Orta) 3 (İyi) 4 (Çok İyi)

Grup içerisindeki bireyler, yetenekleri doğrul-
tusunda iş bölümü yapmışlardır.

Grup içerisinde etkili bir iletişim gerçekleş-
miştir.

Grup üyeleri tasarladıkları ürünü etkili bir şe-
kilde sunmuştur.

Ürünün tasarlanmasında disiplinler arası bir 
bakış açısı kullanılmıştır.

Katılımcılar tasarım sürecinde mühendislik 
tasarım döngüsünü kullanmışlardır.

Ürün, probleme yönelik çözüm üretmiştir.

Sınırlılıklar yeterince dikkate alınmıştır.

Tasarlanan ürün orijinaldir.

PROJE GÖREVİ
Bu etkinlik ve Faraday Yasası ile ilgili edindiğiniz bilgileri kullanarak “pilsiz el feneri” tasarlayınız. (Ayrıca 

projeniz ile 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’na, 2204- TÜBİTAK Araştırma Projeleri Ya-
rışması’na veya TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılabilirsiniz.)

DİJİTAL UYGULAMA
Sanal Simülasyon Laboratuvarı

Simülasyon aracı kullanarak Faraday elektromanyetik sanal laboratuvarı ile etkileşime geçerek Görsel 
6’daki gibi sanal deney ortamlarına erişebilirsiniz (URL 1, 2021). 
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Görsel 6. 3D programlar ile kanat tasarımı

Bazı 3D programlara erişim sağlanarak etkinlik kapsamında gerçekleştirilen kanat tasarımlarınızı model-
leyebilirsiniz. Modellemiş olduğunuz tasarımları Görsel 7 ve Görsel 8'deki gibi 3D yazıcılardan baskı yaptıra-
bilirsiniz. 

Görsel 7. 3D programında kanat tasarımı Görsel 8. 3d yazıcılarda basılmış kanat tasarımları
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EK - 1 Zihin Haritası

Zihin haritalama, tasarımcıların ve mühendislerin fikirlerini ifade etmek ve üret-
mek için kullandıkları bir tekniktir. Aslında zihninizdeki tüm fikirleri kâğıda dökme-
nin bir yoludur. Zihin haritasının doğru ya da yanlış yolu yoktur. Bu sadece düşün-
celerinizin görsel bir temsilidir.  Zihin haritalama, bir problemin çözümüne yönelik 
ortaya koyabileceğiniz tüm fikirlerinizi ortaya koymaya ve bu fikirleri görsel olarak 
görmenize olanak sağlar. 

Zihin haritası nasıl yapılır?

Bir zihin haritası yapmak için boş bir sayfanın ortasına bir ana fikir veya tema 
yazınız. Ardından, fikir hakkında düşünürken aklınıza gelen her şeyi yazarak ana 
fikirden uzaklaşınız. Çizimleri, soruları, yorumları, çözümleri, sorunları vb. ekleyebi-
lirsiniz, sınır yoktur. Basitçe ana temayla ilgili her şeyi veya aklınıza gelen herhangi 
bir şeyi yazabilirsiniz. Tasarım sürecinizin herhangi bir aşamasında ve kesinlikle her-
hangi bir amaç için bir zihin haritası oluşturabilirsiniz. Bir problemin çözümüne ka-
rar vermeden önce zihin haritası yapabilirsiniz. Ayrıca, probleminize olası çözümler 
üretmek veya projeniz için farklı kullanıcı türlerini belirlemek için de zihin haritası 
oluşturabilirsiniz. 
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

NE KADAR ŞEKERLİ?

EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-1

MODÜL Optik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR • Kırılma ve kırılma kanunlarını açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Mühendislik (Tasarım)
• Tarih (Bilim tarihinde ışığın serüveni)
• Teknoloji Tasarım (Modelleme)
• Matematik (Trigonometri, Fonksiyonlar, Geometri)
• Kimya (Gıda analiz uygulamaları)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Bilim merkezleri

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları. 

ARAÇ-GEREÇLER

İçi boş akrilik prizma, küçük huni, lazer ışık kaynağı (lazer işa-
retçi), 100 ml dereceli silindir, 30 cm plastik karıştırma çubu-
ğu, karton, maskeleme bandı, 30 cm cetvel, A4 kâğıt, kurşun 
kalem, ip parçası (~ 1,5 m), şeker, su, dijital terazi.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinliği yapmak için aşağıdaki terim ve kavramları anla-
manızı sağlayacak araştırmalar yapmalısınız. 

Kırılmanın tanımı, kırılma indisi, Snell Yasası, geliş açısı, kırıl-
ma açısı, yoğunluk, prizma. 

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• İçerik farklılaştırma 

• Süreç zenginleştirme 

• Ürün zenginleştirme 

GÜVENLİK ÖNLEMİ Yetişkin gözetimi önerilir. Düşük güçlü lazerler bile kalıcı göz ha-
sarına neden olabilir.
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: Bağlam temelli öğrenme, soru-cevap, deney. 

Özet
Bir sıvıda ne kadar şeker olduğunu hiç tatmadan anlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu etkinlikle bir 

lazer ışık kaynağı ve içi boş bir prizma kullanarak bir sıvıda çözünmüş şeker konsantrasyonunun nasıl ölçü-
leceğini öğreneceksiniz. Kırılmanın veya ışığın bükülmesinin, bir sıvının şeker içeriğini bir lazer işaretçisi ile 
ölçmenin anahtarı olduğunu keşfedeceksiniz.

Şekerli sıvıyla dolu içi boş bir akrilik prizmadan lazer ışığı yardımıyla sıvının içinden geçerken ışığın nasıl 
büküldüğünü gözlemleyebilecek, kırılma ve Snell Yasası gibi kavramları uygulamalı bir fizik etkinliği ile öğ-
reneceksiniz. 

Amaç

Çözeltinin kırılma indisinin ölçülmesi yoluyla su veya meyve suyu gibi bir sıvının şeker konsantrasyonunu 
nicel ve nitel olarak belirleyebilmek. 

Giriş 

Görsel 1. Gökkuşağı

Yağmurlu veya sisli havalarda gökyüzündeki o renkli halkayı görmüşünüzdür (Görsel 1). “Mitolojide ve 
halk arasında çok çeşitli adlandırmalara ve değerlendirmelere konu olan gökkuşağı nasıl oluşur?” sorusu so-
rulur ve soruya sorulara verilen yanıtlar tartışılarak etkinliğe giriş yapılır. 

Etkinlik öncesinde oluşturulan Görsel 2’deki düzenek öğrencilere gösterilir. Bir bardak suya pipet (veya 
kurşun kalem) koyduğunuzda pipetin görünüşünün neden değiştiği sorulur. Pipet veya kurşun kalem hava 
ile su arasındaki sınırda kırılmış gibi görünür. Görsel 1’deki görüntü ile karşılaştırın ve aralarında fark olup 
olmadığına yönelik tahminlerde bulunun. 
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Görsel 2. Farklı yoğunluktaki ortamlarda pipetin görünüşü

Işık farklı ortamlarda (hava ve su gibi) farklı süratte hareket eder ve bu sürat farkı, ışığın bir malzemeden 
diğerine geçerken kırılmasına neden olur. Işık havadan suya doğru ilerlerken kırılır, bu da Görsel 2’deki pi-
petlerin kırılmış gibi görünmesine neden olur. Işığın farklı yoğunluktaki ortamlara geçişi sırasında ortalama 
süratini ve doğrultusunu değiştirmesi olayına kırılma denir. Kırılma olayını birçok doğa olayında gözlemle-
yebiliriz. Bunlara gökkuşağının oluşmasını, gökyüzünün çoğunlukla mavi ve bazen güneş batarken kırmızı 
renkte görünmesini örnek olarak verebiliriz. 

Görsel 2’de boş bardaktaki pipetin görünümünde herhangi bir değişim yokken diğer iki bardakta kırıl-
manın farklı olduğunu görebiliyor musunuz? Bunun nedeni, bir bardağın diğerinden daha yoğun bir çözelti 
ile dolu olmasıdır. Ortam ne kadar yoğunsa, dalga ortam içinde o kadar yavaş ilerler. Işığın bir ortam içinde 
sürati o ortamın kırılma indisi ile ölçülür ve vakumdaki ışığın sürati ile ilgilenilen ortamdaki ışığın sürati ara-
sındaki oranı temsil eder. 

Işığın bir ortamdan diğerine giderken ne kadar kırılmaya uğradığı Snell Yasası ile hesaplanır. Snell Yasası 
bir ışık ışını için gelme açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne olan oranının sabit olduğunu ifade eder. 
Matematiksel ifadesiyle, 

n1 sin θ1 = n2 sin θ2  (1)

Görsel 3, havadan suya geçen bir ışık ışınını (Görsel 3’teki kırmızı çizgi) göstermektedir. Burada n1 ışığın 
geldiği ortamın kırılma indisi ve n2 ışığın kırıldığı ortamdaki kırılma indisidir. Ayrıca θ1 ve θ2 sırasıyla gelen ve 
kırılan ışının normal ile yaptığı açılardır.  Hem geliş açısının hem de kırılma açısının, ışığın etkileştiği yüzeye 
dik bir çizgiden ölçüldüğüne dikkat edin. Bu dik çizgi, yüzey normali veya basitçe normal (Görsel 3’te kesikli 
çizgi) olarak adlandırılır.
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• Işınlar az yoğun (n1) ortamdan çok yoğun (n2) ortama geçtiklerinde, ışın yüzeyin normaline yaklaşa-
rak kırılır.

• Işınlar çok yoğun (n2) ortamdan az yoğun (n1) ortama geçtiklerinde, ışın yüzeyin normalinden uzak-
laşarak kırılır.

• Işın farklı yoğunluktaki ortama dik doğrultuda geliyorsa kırılmaya uğramadan yoluna devam ederken 
hızı ve dalga boyu değişir. (Yoğun ortama geçerken hız ve dalga boyu küçülür.)

Gelen Işın

Gelme 
açısı

Kırılma 
açısı

Yüzey normali

Hava

Su
Kırılan ışın

Işığın gelme 
doğrultusu

2. ortam

1. ortam
n1

n2

θ1

θ2

n1 < n2
Görsel 3. Işığın kırılması

Ayrıca farklı kırılma indisli saydam ortamlarda 
bulunan cisimlere baktığımızda onları olduğundan 
yakın ya da uzakta görürüz. Bunun sebebi ışığın kı-
rılmasıdır. Göz, gelen ışığın doğrultusunda cismi 
görür. Fakat ışık kırıldığı için cisim olduğu yerde 
değil de ışığın doğrultusu üzerinde bir yerde görü-
lür. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktığı-
mızda ortamları ayıran yüzey doğrusal ise cisimler 
oldukları yerden daha yakında görülür. Çok yoğun 
ortamdan az yoğun ortama bakıldığında ise cisim 
olduğundan daha uzakta görülür. Bu olaylar fizikte 
görünür derinlik kavramı ile açıklanır (Görsel 4). 

Snell Yasası bize, iki malzemenin kırılma indis-
leri arasındaki fark ne kadar büyükse, ışığın o kadar fazla kırıldığını söyler. Şekeri suda eritmek tek başına 
sudan daha yüksek yoğunlukta bir çözelti oluşturuyorsa, Görsel 2’deki hangi bardağın sade su içerdiğini ve 
hangisinin şekerli su içerdiğini söyleyebilir misiniz?

Bir ışık suyla dolu bir prizmadan geçerse, dalganın nasıl kırılacağını çizebilir misiniz?

Bu etkinlikte bir lazer ışık kaynağı ve içi boş bir prizma kullanarak berrak bir sıvı çözeltinin (örneğin vişne 

Görsel 4. Görünür derinlik
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suyu veya soda içeceği) şeker içeriğini ölçmek için fiziğin kırılma yasalarını kullanacaksınız. Görsel 5’te etkin-
liğin temel kurulumu görülmektedir. 

Lazer ışık kaynağı Boş prizma

Duvar

Görsel 5. Prizma içerisine konulan sıvının kırılma indisini ölçmek için 
kurulan düzeneğin kuşbakışı görünümü

Prizmada sıvı olmadığında, lazer ışını Görsel 6’da görüldüğü gibi doğrudan duvara düşecektir.  Lazer ışını 
prizma duvarlarını geçerken kırılma meydana gelir, ancak prizma duvarları o kadar incedir ki kırılmayı göz-
lemlemek zor olur (Edmiston, 2001). 

Lazer ışık kaynağı

Boş prizma

D
u

va
r

Lazer ışını

Görsel 6. Prizma boş olduğunda, lazer ışını prizmadan doğrudan duvara doğru ilerler

 

Ancak prizma sıvıyla doldurulduğunda lazer ışını, Görsel 7’de gösterildiği gibi iki kez kırılır. Görsel 7’de 
gösterildiği gibi, minimum sapma açısı (θs), gelen lazer ışını ile prizmadan çıkan ışın arasındaki açıdır.
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Lazer ışık kaynağı

Su dolu prizma

Işı
ğın

 kırı
lm

asıy
la 

orta
ya

 çı
kan ış

ın

Kırılan 
ışın

D
u

va
r

Lazer ışını θs

Görsel 7. Prizma sıvıyla dolduğunda, prizmaya giren lazer ışını kırılarak kırılan ışını oluşturur

Görsel 5, 6 ve 7’de gösterilen kurulumu kullanarak minimum sapma açısını (θs) hesaplamanıza izin veren 
ölçümler yapacaksınız. Minimum sapma açısı, gelen ışın ile ortaya çıkan ışın arasındaki olası en küçük açıdır 
ve prizmadan geçen ışık prizmanın tabanına paralel olduğunda ortaya çıkar. 

Minimum sapma açısını (θs) ve kırılma denklemini (Denk. 2) kullanarak kırılma indisini hesaplayabilir-
siniz. Denklem 2’yi, Snell Yasası’nı iki kez uygulayarak (ortamlar her değiştiğinde bir kez) ve ardından cebir, 
trigonometrik özdeşlikler ve prizmanın eşkenar olduğu gerçeğini kullanarak elde edebilirsiniz.

n = nhava . 
sin

θs + θp

2( )

sin
θp

2( )
(2)

 • θp: Prizmanın tepe açısı

 • θs: Minimum sapma açısı 

 • n = Çözeltinin kırılma indisi

 • nhava = Havanın kırılma indisi

θs, ölçeceğiniz minimum sapma açısıdır (Bunun nasıl hesaplanacağı deneysel prosedürde gösterilecektir.). 
θp, prizmanın tepe açısı veya prizmanın kenarları arasındaki açıdır. Prizma bir eşkenar üçgen olduğundan 
tepe açısı 60°’dir. Denklem 3’te, θp değeri 60° olarak işleme alınmıştır.

n = nhava . 
sin

θs + 60°
2( )

sin (30°) (3)

Denklem 4’te havanın kırılma indisinin sayısal değerini ekledik (nhava = 1.00028). 30°’nin sinüsü 0,5’tir ve 
bu Denklem 4’e eklenir.

n = 1,00028 . 
sin

θs + 60°
2( )

1
2

(4)
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Son olarak kullanacağınız Denklem 5’i oluşturmak için sayısal terimleri basitleştiriyoruz.

n = 2,00056 . sin
θs + 60°

2( ) (5)

 • n = çözeltinin kırılma indisi

 • θs = minimum sapma açısı

Yukarıdaki denklem 5’i kullanmak için θs için ölçülen değeri yerine yazdığımızda kırılma indisini buluruz. 

Bir sıvının kırılma indisinin ölçülmesi
Not: Bu etkinliği, bir masayı düz bir duvara veya pencereye yakın bir yere koyabileceğiniz ve duvara 

veya pencereye kâğıt yapıştırabileceğiniz bir alanda yapmanız tavsiye edilir.

1. Görsel 8, bir sıvının kırılma indisini ölçmek için kullanacağınız düzeneğin kuş bakışı görünüşüdür. 

Lazer ışık kaynağı

L

x
Taban

Görsel 8. Bir sıvının kırılma indisini ölçmek için kurulum şeması

 

2. Lazer ışık kaynağını bir masanın üzerine koyunuz. Lazer ışını duvara dik olacak şekilde ayarlanmalıdır.

3. Lazer ışık kaynağının önüne lazer ışınının prizmaya nerede girip çıktığını işaretleyebilmek için A4 kâ-
ğıdını masaya bantlayalım.

4. Prizmayı kâğıdın üzerine, lazer işaretçinin birkaç santimetre önüne yerleştiriniz. Görsel 9’da görüldüğü 
gibi, prizmanın üçgen yüzlerinden birinin kâğıt yüzeyi üzerinde durmasına dikkat ediniz. Bir kalem 
kullanarak prizmanın tabanının çevresini çiziniz. 

5. Lazer işaretçisinin yüksekliğini, lazer ışını prizmanın yan tarafına yaklaşık yarısına gelene kadar, karton 
parçalarıyla yükseltiniz. Görsel 5’e bakınız.
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6. Önce kartonu masaya bantlayınız ve ardından lazer işaretçiyi kartona bantlayınız. Ne kartonun ne de 
lazer işaretçinin hareket edemeyeceğinden emin olunuz. Lazer işaretçinin konumu değişirse, ölçümle-
riniz doğru olmayacaktır.

7. Lazer işaretçinin önündeki duvara büyük bir kâğıt parçası bantlayınız. Lazer ışınının duvara çarptığı 
yeri işaretlemek için bu kâğıdı kullanacaksınız.

8. Test ettiğiniz sıvıların kırılma indisini hesaplamak ve kullanacağınız minimum sapma açısını (θs) ölç-
mek için birkaç noktayı işaretlemeniz ve bu noktaların bazıları arasındaki mesafeleri ölçmeniz gerekli-
dir. Minimum sapma açısını (θs) ölçmek için işaretlemeniz gereken tüm noktaları, bu noktaların nasıl 
işaretleneceği ve minimum sapma açısının (θs) nasıl belirleneceği Görsel 9’da görülmektedir.

 

L

x

b

a

f

ecd

 

Görsel 9. Minimum sapma açısının (θs) nasıl ölçüleceğini gösteren ayrıntılı diyagram

 

9. Prizma boşken (yalnızca hava ile dolu) lazerin yoluna yerleştirildiğinde ışının yön değiştirmediğini 
göreceksiniz. Lazeri açınız ve ışının duvara bantlanmış kâğıda çarptığı noktayı işaretleyiniz. Bunu “b” 
noktası olarak etiketleyiniz (Görsel 9).

10. Prizma boşken, ışının prizmanın üzerinde bulunan kâğıda prizmaya nerede girdiğini işaretleyiniz 
(Görsel 9). Bu noktayı “d” noktası olarak etiketleyiniz.

11. Prizma hâla boşken, prizmanın üzerinde bulunan kâğıda lazer ışınının prizmanın neresinden çıktığını 
işaretleyiniz (Görsel 9). Bu noktayı “e” olarak etiketleyiniz.

12. Lazeri kapatınız. Prizmayı suyla doldurunuz. Prizmayı suyla doldurmak için hareket ettirdiyseniz, kâğıt 
parçası üzerinde işaretlediğiniz noktalara göre geri döndürünüz. Lazeri tekrar açınız.
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13. Prizma içindeki kırılan ışının yolu (Görsel 9’da “d” den “f ” ye kesintisiz çizgi) lazer ışınının prizmaya 
girdiği tarafa paralel olacak şekilde prizmayı döndürünüz.

14. Prizma doğru bir şekilde döndürüldüğünde (Adım 13’te açıklandığı gibi), ortaya çıkan ışının duvara 
bantlanmış kâğıda çarptığı konumu işaretleyiniz (Görsel 9’da “a” noktası ).

15. Masanın üzerindeki kâğıt üzerinde, ışının prizmadan çıktığı noktayı işaretleyiniz (Görsel 9’da “f ” nok-
tası ). Bu noktayı “f ” noktası olarak etiketleyiniz.

16. Şimdi prizmayı bir kenara çekebilirsiniz. Kâğıtlar bantlanmış olarak kalabilir.

17. “d” noktasından “e” noktasına bir çizgi çizmek için bir cetvel kullanın. Bu döndürülmemiş ışının yolu-
nu işaretler.

18. “a” noktasından “f ” noktasına bir doğru çiziniz. Bu çizginin uzantısının geçtiği noktayı işaretleyiniz. Bu 
“c” noktasıdır.

19. “a” ve  “b” noktaları arasındaki mesafeyi ölçün ve  defterinize kaydedin. Bu “x” mesafesidir (bkz. Görsel 9).

20. “b” ve c noktaları arasındaki mesafeyi ölçün ve  defterinize kaydedin. Bu, “L” mesafesidir (bkz. Görsel 9).

21. Ölçtüğünüz mesafeler minimum sapma açısını (θs) tanımlar. “x/L” oranı, minimum sapma açısının (θs) 
tanjantıdır. Açıyı hesaplamak için “x/L”nin arktanjantını bulunuz. Açıyı ve birimlerini (radyan veya 
derece) defterinize kaydediniz (Bilimsel hesap makinesi kullanılabilir.).

22. Artık minimum sapma açısına sahip olduğunuza göre, prizmadaki sıvının kırılma indisini “n” hesapla-
mak için denklem 5’i kullanabilirsiniz. 

n = 2.00056  sin[(θs + 60°)/2]                                   (6)

 • n = çözeltinin kırılma indisi

 • θs = minimum sapma açısı

23. Etkinlik uygulama adımlarının 9’dan 23’e kadar olan adımlarını kullanıp suyun kırılma indisini öl-
çerek kurulumunuzun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Yaklaşık 1.33’lük bir kırılma indisi 
bulmalısınız. Kırılma indis değerleri için Tablo 1’den yararlanabilirsiniz. 

Tablo 1. Bazı saydam ortamların mutlak kırılma indis değerleri (URL-1, 2021)

Saydam Madde Kırılma İndisi Sıcaklık (oC)

Katı

Elmas 2,41 20

Cam 1,52 20

Buz 1,31 20

Sıvı

Benzen 1,5 20

Su 1,33 20

Etil alkol 1,36 20

Gaz

Hava 1,000293 0

Karbondioksit 1,00045 0

Hidrojen 1,000132 0
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Karşılaştırma için standart şekerli-su çözeltileri
1. Tablo 2’de gösterilen şeker ve su miktarlarını kullanarak üç farklı şeker oranına sahip şekerli-su çözel-

tisi hazırlayacaksınız. Ilık su kullanmak şekerin daha hızlı çözünmesine yardımcı olabilir. 

Tablo 2. Standart şeker çözeltileri için şeker ve su miktarları

İstenilen konsantrasyon 
(% kütle/hacim) Şeker miktarı (g) Su miktarı (ml)

10 10 90

20 20 80

30 30 70

2. Tablo 2’deki çözeltilerin her birini, şekeri çözmek için bir karıştırma çubuğu kullanarak dereceli silindir 
veya metrik sıvı ölçüm kabında karıştırınız. Çözeltiler hazırlandıktan ve şeker tamamen çözüldükten 
sonra,%20 ve %30 çözeltiyi daha sonra eklemek üzere bir kenara koyunuz. Prizmayı %10 şeker çözelti-
siyle doldurunuz.

3. %10 şekerli su çözeltisinin kırılma indisini ölçünüz (“Bir sıvının kırılma indisinin ölçülmesi” bölümün-
deki adımlarını takip ederek). %10 şeker çözeltisi için ölçümlerinizi 4 kez daha tekrarlayarak toplam 5 
ölçüm alınız. Sonuçlarınızın ortalamasını hesaplayarak verilerinizi defterinize kaydediniz.

4. Prizmayı boşaltın ve suyla durulayın. Ardından %20 ve %30 şekerli su çözeltilerini kullanarak 3. adımı 
tekrarlayınız.

5. Şimdi, şeker konsantrasyonu bilinmeyen bir çözeltinin kırılma indisini ölçünüz (örneğin berrak bir meşru-
bat veya meyve suyu). Gazlı bir içeceği ölçüyorsanız, lazer yolunda kabarcık olmadığından emin olunuz. 

6. Bilinmeyen çözeltinin kırılma indisi, bilinen şeker çözeltilerinizden elde ettiğiniz verilerle birleştirildi-
ğinde, bilinmeyen çözeltinin şeker konsantrasyonunu tahmin edebilmelisiniz (Altunışık, 2004). 

DİJİTAL UYGULAMA
Dinamik Matematik Yazılımları İle 
Modelleme

Işığın farklı ortama geçerken oluşturduğu kı-
rılmaları Görsel 10'da görüldüğü gibi matematik 
/geometri programları kullanarak matematiksel 
modelini oluşturulabilir.

A noktası ve n dinamik olarak değiştirilerek 
ışığın farklı ortama geçerken oluşturduğu kırıl-
malar gözlemlenir.

Görsel 10. Dinamik matematik/geometri 
programları ile modelleme
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Simülasyon aracı ile modelleme
Simülasyon aracını kullanarak Snell Yasa-

sı, ışık, kırılma konu ve kavramlarına yöne-
lik benzetimlerle etkileşime geçerek Görsel 
11'deki gibi sanal deney ortamlarına erişebi-
lirsiniz (URL-2). Bu etkinlikte uygulamalar 
sonucunda elde etiğiniz verileri simülasyon 
üzerinden de doğrulayabilirsiniz. 

DEĞERLENDİRME
• Farklı dalga boylarındaki ışık aynı mik-

tarda kırılır mı? 

 (Bu soruya daha detaylı ve eğlenceli ce-
vaplar bulabilmek için bulunduğunuz bölgedeki bilim merkezini ziyaret edebilirsiniz. Bilim merkezi 
personeline “Optik Deneyleri” ile ilgilendiğinizi belirtebilirsiniz. Bilim merkezine gitmeden önce lütfen 
araştırmak ve gözlemlemek istediğiniz kavram ve araçlar hakkında ön hazırlık yapınız.)

• Neden bu etkinlikte başka bir ışık kaynağı yerine lazer kullandınız? Lazerin çalışma prensibi hakkında 
bilgi toplayınız.

• “Işığın Doğası ve Çevresiyle Olan Etkileşimi” başlıklı bir makale yazınız. Yazdığınız makaleyi çeşitli 
dergilerde yayımlamak için danışman öğretmeninizden destek alabilirsiniz.

• Fermat Prensibi hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırmanız sonrasında elde ettiği-
niz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

• Evde sıkılmış meyve suyu ile hazır paketli meyve sularının kırılma indisini karşılaştırınız. Aralarında 
fark olup olmadığını tartışınız? 

• Suda çözünmüş tuz konsantrasyonunu ölçmek için kırılma indisini kullanabilir misiniz?  

PROJE GÖREVİ
• “Enstrümental analiz”  hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızdan hareketle bir refrakto-

metre tasarlayınız. 

• (Tasarladığınız refraktometre türüne göre çeşitli ölçümler yaparak bu çalışmada elde ettiğiniz verilerle 
karşılaştırınız. Ayrıca projeniz ile 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’na, 2204- TÜ-
BİTAK Araştırma Projeleri Yarışması’na veya TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 
katılabilirsiniz.)

Görsel 11. Simülasyon aracı ile modelleme
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KAYNAKÇA
Altunışık, M. (2004). Spektroskopik Analiz Yöntemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi. https://

www.mustafaaltinisik.org.uk/45-uzm-02.pdf

Edmiston, M.D. (2001). “A Liquid Prism for Refractive Index Studies,” Journal of Chemical Education, 
78(11):1479-1480.

URL 1, http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/fenlisesifizik/10/unite4/index.htm-
l#p=50  (Erişim Tarihi: 28.03.2021)

URL 2, https://phet.colorado.edu/tr/simulation/legacy/bending-light  (Erişim Tarihi: 03.04.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

KATILARIN İÇ DÜNYASI
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-1

MODÜL Katıhâl Fiziği

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR

• Katıhâl fiziğini tanımlar.

• Kristal yapı, örgü, örgü türleri ve parametrelerini modelle-
meler yaparak açıklar.

• Katıhâl fiziğinin teknolojik gelişmelere etkisini analiz eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Kimya (elementler)
• Malzeme Bilimi (malzeme türleri)
• Mühendislik (tasarım, optimizasyon)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Üniversite laboratuvarları, sa-
nayi kuruluşları.

Dijital Ortamlar: 3B çizim, animasyon ve simülasyon prog-
ramları.

ARAÇ-GEREÇLER Strafor top, çöp şiş, maket bıçağı, cetvel, hassas terazi.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Etkinlik sürecinde aşağıdaki terim ve kavramları öğrencile-
rin anlamaları sağlanır.

Kristal, Polikristal ve Amorf Yapı,

Malzeme Türleri: Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozit-
ler, Yarı iletkenler…

Bravais Kafesleri (Örgü Türleri): Kübik, Tetragonal, Ortorom-
bik, Rombohedral, Hekzagonal, Monoklinik, Triklinik.

Birim Hücre: Basit(P), Cisim Merkezli(I), Yüzey Merkezli(F), Ta-
ban Merkezli(C)

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ Kesici ve delici alet için yetişkin desteği veya gözetimi önerilir. 
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, soru-cevap.

Özet
Katıhâl fiziği, özellikle kristalin katıların özelliğini inceleyen bir bilim dalıdır. Kristal yapının örgü türü ve 

örgü kusurları katı malzemenin mekanik, optik, elektriksel ve manyetik özelliklerini belirlemekte ve etkile-
mektedir. Bu etkinliğin amacı öğrencilerin katı kristal yapıların örgü türlerini ve bu örgülerin maddenin özel-
likleri üzerine etkilerini kavramalarıdır. Bunun yanı sıra yarı iletkenler, süperiletkenler, enerji materyalleri, 
sensörler, optoelektronik malzemeler, meta malzemeler gibi teknolojiye yön veren materyallerin keşif, üretim 
ve incelemelerinin katıhâl fiziğinin çalışma alanları içerisinde yer alması konularında öğrencilerde farkındalık 
oluşturulması beklenmektedir.

Okuma Parçası

“Metallerin çoğu katı hâldeyken kristalli bir yapıya sahiptir: Atomlar periyodik olarak tekrar eden 
konumlarda bulunur. Ancak bu yapı hiçbir zaman tam anlamıyla mükemmel değildir. Atomların ol-
ması gereken bazı konumlar boş kalabilir ya da bazı atomlar “yanlış” konumlarda bulunabilir. Ayrıca 
yapıya karışan farklı tür atomlar da malzemenin saflığını ve simetrisini bozar (URL-1, 2021).” 

(Metnin tamamı “Okuma Parçası” adlı dosyada mevcut olup etkinlik karekodunu okutarak dosyaya ula-
şabilirsiniz.)

1. Etkinlik

Kristal yapı hakkında bilgi verilir. Bravais (bırava)  örgüleri tanıtılır. Maddelerin özelliklerinin örgü 
yapıları ile ilişkisi anlatılır. Öğrencilere yeterli sayıda strafor top ve çöp şiş verilerek her bir öğrencinin 
Görsel 1’de verilen bir Bravais örgüsünü modellemesi istenir. Modelleme yapılırken Tablo 1’de verilen 
örgü parametreleri dikkate alınır. Öğrenciler tarafından oluşturulan modeller birbirleri ile kıyaslanarak 
benzer ve farklı yönleri tartışılır.

Tablo 1. Bravais örgüleri (Kittel,1996)

Örgü Hücre Parametre

Kübik P, I, F a=b=c ; α=β=γ=90°

Tetragonal P, I a=b≠c ; α=β=γ=90°

Ortorombik P, I, F, C a≠b≠c ; α=β=γ=90°

Rombohedral P a=b=c ; α=β=γ<120°≠90°

Hekzagonal P a=b≠c ; α=β=90° γ=120°

Monoklinik P, C a≠b≠c ; α=γ=90°≠β

Triklinik P a≠b≠c ; α≠β≠γ

Bravais Örgüleri
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TRİKLİNİKHEGZAGONAL ROMBOHEDRAL

KÜBİK

Basit Yüzey Merkezli Cisim Merkezli

TETRAGONAL

Basit Cisim Merkezli

Basit Cisim Merkezli Yüzey Merkezli Taban Merkezli

ORTOROMBİK

Taban MerkezliBasit

MONOKLİNİK

Görsel 1. Bravais Örgüleri
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Öğrenciler üç gruba ayrılarak gruplara strafor toplar ve çöp şişler verilir. Birim hücre, örgü yapısı ve örgü 
noktası kavramları Görsel 2’de gösterilir. Birinci grubun Görsel 3’te gösterilen basit kübik (sc), ikinci grubun 
Görsel 4’te gösterilen cisim merkezli kübik (bcc) ve üçüncü grubun da Görsel 5’te gösterilen yüzey merkezli 
kübik (fcc) hücre oluşturmaları istenir. Birim hücredeki atom sayısı bulunur. Doluluk oranı hesaplatılır. Birim 
hücrelerin kenar uzunluğu a olan bir küp, atomların ise r yarıçaplı bir küre olduğu düşünülür.

Doluluk Oranı = Atomların Toplam Hacmi
Standart Hücre Hacmi

Bir Atomun Hacmi = 4
3

πr3

Standart Hücre Hacmi = a3

ÖrgüBirim Hücre

Örgü Noktaları

Görsel 2. Örgü, Birim hücre ve örgü noktası

 

a

r

Görsel 3. Basit kübik yapı

Basit kübik yapıda atom sayısı (örgü noktası sayısı) N = 8x = 1 ve a  = 2r1
8
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r

a

Görsel 4. Cisim merkezli kübik yapı

Cisim merkezli kübik yapıda atom sayısı 
N = 1 + 8x = 2 ve a 1

8
3 = 4r (cisim köşegeni)

r

a

Görsel 5. Yüzey merkezli kübik yapı

 

Yüzey merkezli kübik yapıda atom sayısı N = 6x + 8x = 4 ve a1
2 2 = 4r1

8  (yüzey köşegeni)

Her birim hücre için hesaplanan veriler Tablo 2’ye işlenir.

Tablo 2. Kübik örgülerde hücrelerin doluluk oranları

Hücre Hücredeki 
Atom Sayısı

Standart 
Hücre Hacmi

Atomların 
Toplam Hacmi Doluluk Oranı

sc (P)

bcc (I)

fcc (F)

Modellenen birim hücreler hassas terazide tartılarak kütleleri ölçülür. Kenar uzunluğu ölçülerek hacmi 
hesaplanır. Daha sonra kütlenin hacme oranı olan yoğunluk hesaplanır. Sonuçlar Tablo 3’e işlenir.
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Tablo 3. Yoğunluk-doluluk oranı karşılaştırılması

Hücre Kütle (g) Hacim (cm3) Yoğunluk 
(g/cm3)

Doluluk 

Oranı

Doluluk 

Oranı/Yoğunluk

sc

bcc

fcc

Doluluk oranının yoğunluğa oranı öğrencilere yorumlatılır. Yoğunluğun sadece katının kristal yapısına 
bağlı olduğu gibi bir yanılgı oluşmaması için “Farklı elementlerin atomlarının kütleleri ile hacimleri doğru 
orantılı mıdır?” sorusu yöneltilir.

Katıhâl fiziğinin çalışma alanları, teknolojideki yeri ve önemi, ilgili meslekler araştırılır. Süperiletkenlik, 
yarı iletken fiziği, pil teknolojisi, sensörler, fonksiyonel materyaller gibi katıhâl fiziğinin önemli çalışma alan-
ları tanıtılır.

DEĞERLENDİRME
• Etkinlik karekodunu okutarak “Öz Değerlendirme Formu”nu indirip düzenleyiniz.

• Katıhâl fiziğinin teknolojideki uygulamaları ile ilgili afiş, slayt veya animasyon hazırlayınız.

• Oyun hamuru kullanarak Bravais örgü türlerini modelleyiniz.

• Bravais örgü türlerine en az birer örnek teşkil edecek görselde katı kristal yapıdaki malzemeleri listele-
yiniz.

• Sıvı kristallere örnek veriniz.

• Amorf yapıdaki katılara örnek veriniz. Bu katıların belirli bir erime noktası olup olmadığını gözlemle-
yiniz ve sonucu tartışınız.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ
Katıhâl fiziğinin önemli çalışma alanları anlatılır. Özellikle yarı iletken fiziği, elektronik ilişkisi ve bunun 

teknolojideki uygulamaları tartışılır. Yarı iletken fiziğinin en temel elemanı olan diyotlar tanıtılır. Breadboard 
(devre platformu) üzerinde basit, seri ve paralel diyot-ampul, diyot-LED devreleri kurdurulur. Seri bağlı diyot 
devreleri ile “Ve” mantıksal işlemi, paralel bağlı diyot devreleri ile “Veya” mantıksal işlemi yapılır. Görsel 6’da 
gösterilen lojik kapı devreleri ve işlevleri örneklerle açıklanır. Bilgisayar ve diğer mikroişlemciler için mantık 
devrelerinin önemi ve bu devrelerin nasıl çalıştığı anlatılır.
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Görsel 6. Lojik kapı devreleri

GÖREVLER
• Kristal düzlemleri için indis sistemini araştırarak bir pano hazırlayınız.

• Sıkı paketli altıgen yapı (hcp) ile ilgili araştırma yaparak sunum hazırlayınız.

• Elmas yapı ile ilgili araştırma yaparak sunum hazırlayınız.

• Karbonun farklı kristal yapıları ve bu yapıların özellikleri ile ilgili araştırma yapınız.

• Kristal büyütme teknikleri ile ilgili araştırma yapınız.

• Pil teknolojisi ile ilgili çalışmaları araştırınız.

• Karbon nanotüpler hakkında bir makale inceleyiniz.

• Katı enerjik malzemeler hakkında araştırma yapınız.

DİJİTAL UYGULAMA
• Üç boyutlu çizim programı kullanarak Bravais örgülerini çiziniz.

• Katıların kristal yapısı ile ilgili bir simülasyon hazırlayınız.
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OKUL DIŞI UYGULAMA
• Bir üniversitenin fizik bölümünü ziyaret ederek katıhâl fiziği alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi 

toplayınız.

• Katıhâl fiziği ile ilgili bir alanda üretim yapan bir sanayi kuruluşunu ziyaret ederek üretilen malzeme ve 
üretim teknikleri hakkında bilgi toplayınız.

KAYNAKÇA
Kittel, C., (1996) Katıhâl Fiziğine Giriş (6. Baskı), Bekir Karaoğlu(Çev.), Güven.

URL 1: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/nanoparcaciklardan-sert-metal-uretimi  (Erişim Tarihi:15.05.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ATOM MODELLERİ KENDİNİ TANITIYOR
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-1

MODÜL Atom Fiziği

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Atom kavramının tarihsel gelişimini açıklar.

• Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Kimya (Atom, atom modeli)
• Mühendislik (Teknolojik gelişmeler)
• Bilim Tarihi (Atom kavramının tarihsel gelişimi)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Bilim merkezi, üniversite labo-
ratuvarı.

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları.

ARAÇ-GEREÇLER
Atom modeli tarih şeridi, mukavva, karton, maket kartonu, 
tahta vb., renkli karton, bilye, renkli boncuk, pinpon topu, 
açıölçer, cetvel.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinliği yapmak için aşağıdaki terim ve kavramları anla-
manızı sağlayacak araştırma yapmalısınız.

Atom, elektron, çekirdek, atom modelleri, katot ışını, elektrik 
alan, manyetik alan, enerji seviyesi, foton, alfa parçacığı.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ Kesici ve delici alet için yetişkin desteği veya gözetimi önerilir. 

UYGULAMA
Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, beyin fırtınası, gözlem, prob-
lem çözme, soru cevap, tasarım, canlandırma öğretim teknikleri.

Özet
Atom kavramının tarihsel gelişimine, elektron ve çekirdeğin keşfine yönelik yapılan deneysel çalışmaların 

açıklanması ile ilgili etkinlik çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yapılacak etkinlik çalışmalarında dijital mater-
yaller kullanılacak, oyunlar oynanacak, tasarımlar ve modellemeler yapılacaktır.
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1. Giriş
Görsel 1 ve Görsel 2 öğrencilerle paylaşılır ve öğrencilerin görseller hakkındaki düşünce ve yorumları alı-

nır. 

Görsel 2. Modern atom modeliGörsel 1. Dalton atom modeli

 

2. Keşfetme
Zihnimdeki Atom Modeli

Atom kavramının tarihsel gelişiminde bilim insanları birbirinin yaptıkları çalışmalara yeni katkılar suna-
rak yeni bir atom modeli önerisinde bulunmuşlardır. Atom kavramının tarihsel gelişiminde ortaya koyulan 
atom modellerinin isimleri öğretmen tarafından; Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Modern (Schrödin-
ger), öğrencilere belirtilir ve araştırma konusu olarak atom modellerinden birisini seçmeleri istenir. Çalışma 
için yönerge basamakları açıklanarak çalışmalarını bu yönerge basamaklarını takip ederek gerçekleştirecek-
leri belirtilir.   

Yönerge

1. Her öğrenci bir atom modeli seçer.

2. Öğrenciler kendi seçtikleri atom modeli ile ilgili kısa bir araştırma yapar ve sunum hazırlar. (Çalış-
malarını görsel, tasarım, modelleme vb. zenginleştirebilir.) 

3. Hazırlanan sunumlar sırası ile sunulur.

4. Her sunum sonrasında sunum yapan öğrenci arkadaşlarından zihinlerinde oluşan atom modelini 
çizmelerini ister.

5. Tüm sunumlar ve atom modellerinin çizimleri tamamlanır.

6. Öğretmen tarafından atom modellerinin yer aldığı tarih şeridi atölye içerisinde uygun bir yere asılır. 

7. Öğrenciler kendi çizdikleri atom modellerini Görsel 3’te görülen atom modelleri ile karşılaştırır ve 
çizimlerinin benzer ve benzer olmayan yönlerini belirler.

8. Çizimleri ile ilgili gerekli düzeltmeleri yapar ve çalışmasının son hâlini verir.
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John Dalton
1803

J. J. Thomson
1904

Ernest Rutherford
1911

Neils Bohr
1913

Erwin Schrödinger
1926

Görsel 3. Atom modellerinin tarihsel gelişimi

Çalışma sonunda Şekil 1 öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden araştırmaları ve edindikleri bilgiler doğrultu-
sunda atom modellerinin eksik yönlerini boş olan yerlere yazarak modern atom modeline ulaşmaları istenir. 
Çalışmanın tamamlanmasından sonra öğretmen tarafından öğrencilere “Gelecekte sizce bilim insanları tara-
fından yeni atom modelleri ileri sürülebilir mi?’’ sorusu yöneltilerek düşünceleri alınır.

Dalton Atom Modeli

Eksiklikleri

Thomson Atom Modeli

Eksiklikleri

Bhor Atom Modeli

Eksiklikleri

Rotherford Atom Modeli

Eksiklikleri

Modern Atom Modeli
(Schrödinger)

Eksiklikleri

Şekil 1. Atom kavramının tarihsel gelişimi
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Thomson Laboratuvarındayım-Elektronun Keşif Serüveni

İngiliz fizikçi Joseph Thomson tarafından 1897 yılında katot ışınları ile yapılan deneysel çalışmalar 
sonucunda atomların yapısında elektronların varlığı keşfedilmiştir. Bu durum o güne kadar bölünemez 
olduğu düşünülen atomun iç yapısına yönelik araştırma çalışmalarının hızlanmasını sağlamıştır.1906 
yılında Thomson bu buluşu ile Nobel Fizik ödülü kazanmıştır (Çevik, 2021). 

Thomson tarafından gerçekleştirilen deneyin amacı parçacıkların kütlelerinin yüklerine oranının 
ölçülmesidir. Daha önce bu deney çalışması Hertz tarafından denenmiş fakat elektrik alandan geçen 
ışın demetinin sapması gerçekleştirilememiştir. Thomson, Hertz’in deneyini tekrarlamış ama ilk tekrar-
lamasında o da aynı sonucu elde etmiştir. Thomson ışınların elektrik yükünü hesaplamada yaşanan bu 
zorluğun sebebinin ışın geçidinin kendisi olduğunu tespit etmiştir. Bunu da “Katot ışınları gazın iyon-
laşmasını sağlıyor ve plakalara kısa devre yaptırarak elektrik alanın yok olmasına neden oluyor.” şek-
linde açıklamıştır. Sonraki deneysel çalışmada iyi pompalar kullanmış ve bu sayede gaz büyük ölçüde 
azaltılarak mutlak bir boşluğa yakın bir durum oluşturulmuştur. Görsel 4’te görüldüğü gibi D negatif, 
E pozitif olacak biçimde bağlandığında ışınlar yatay eksenin altına doğru sapıyor fakat tam tersine bir 
bağlantı gerçekleştirildiğinde ışınlar yatay eksenin yukarısına doğru sapıyor. Bu deney düzeneğinde kü-
resel uca bir ölçek yerleştirilerek sapma miktarı ölçülmüş ve sapmanın plakalar arasındaki potansiyel 
farkla orantılı olduğu bulunmuştur. Yüklü plakalarla parçacıklar arasında elektriksel bir etkileşim ol-
duğu görülmüştür. Plakalar nasıl bağlanırsa bağlansın ışınların negatif plakadan pozitif plakaya doğru 
sapan yükler taşıdığı gösterilmiştir (Harre, 2005).

Görsel 4’te elektriksel alanda katot ışınlarının davranışı ve Görsel 5’te katot ışınlarının elektrik manyetik 
alanda davranışını gösteren deney düzeneği mevcuttur. Görseller öğrencilerle paylaşılır ve yorumlamaları 
istenir. Görsellerden elde ettikleri çıkarımlar doğrultusunda katot ışınlarının manyetik alandaki davranışını 
gösteren bir çizim yapmaları istenir. (Üç boyutlu çizim programı kullanılabilir.) Çalışma sonunda öğrenciler 
tarafından yapılan çizimler incelenir ve öğrencilerin açıklamaları dinlenir. 

Katot ışınları 
aşağı yönde 

sapar.

Görsel 4. Elektrik alandaki katot ışınlarının davranışı 
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Anot

Topraklanmış

Katot
Manyetik 
alan

Ölçeklendirme 
fosforlu kaplama

Elektrik kuvveti 
manyetik kuvvete 
eşit olduğunda 
katot ışınları

Elektrik alanda 
katot ışınları

Elektrik 
alan

Ölçekleme

Görsel 5. Elektrik manyetik alandaki katot ışınlarının davranışı

Rutherford’un Laboratuvarındayım-Çekirdeğin Keşif Serüveni

Rutherford ve öğrencileri atomun yapısını anlayabilmek için deneysel bir çalışma gerçekleştirdiler. 
Bu çalışmada, ince bir metal yaprak üzerine radyoaktif kaynaktan yayınlanan alfa parçacıkları gönde-
rerek parçacıkların metal yapraktan saçılımını gözlemlediler (Şenyiğit, b.t).

Rutherford’un deneysel çalışma sonuçları ve Görsel 6 ve Görsel 7 öğretmen tarafından öğrencilerle paylaşılır.

Rutherford saçılma deney sonuçları:

1. Alfa parçacıklarının büyük bir kısmı sapmaya uğramadan metal yapraktan geçtiler.

2. Alfa parçacıklarının bir kısmı metal yapraktan geçtikten sonra küçük açılarda saptılar.

3. Alfa parçacıklarının az bir kısmı büyük açılarla sapmaya uğradılar.

İnce altın
levhaRadyum

Kurşun blok

Görsel 6. Rutherford saçılma deneyi
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Görsel 7. Alfa parçacıklarının maddeden geçişi

 Öğrencilerden Rutherford’un saçılma deneyindeki verileri yorumlamaları istenir. Öğrencilerden alınan 
yorumlar doğrultusunda öğretmen tarafından konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır.

Rutherford’un saçılma deney sonuçlarının açıklanması:

• Alfa parçacıklarının büyük bir kısmının sapmaya uğramadan metal yapraktan geçmesinin nedeni, ato-
mun büyük bir kısmının boşluklu olmasıdır.

• Alfa parçacıklarının az bir kısmının metal yapraktan geriye yansımasının nedeni, atomun merkezinde 
küçük bir hacimde artı yükün yoğunlaşmasıdır. Bu yoğun kütleye Rutherford tarafından çekirdek adı 
verilmiştir.

• Alfa parçacıklarının metal yapraktan küçük açılarla sapmasının nedeni, alfa parçacığı gibi atom çekir-
değinin de pozitif yüklü olmasıdır.

3. Açıklama 
Atomların tarihsel gelişim sürecinde bilim insanları birbirlerinin fikirlerinden yararlanarak yeni atom mo-

delleri ortaya koymuşlardır. Dalton tarafından ortaya koyulan atom modeli, içi dolu küre şeklindedir. Dalton 
tarafından önerilen atom modelinin eksiklerinden yola çıkarak Thomson tarafından yeni bir atom modeli 
önerilmiştir. Thomson atomun küre şeklinde olduğunu ve küre içerisinde pozitif ve negatif yüklerin elektrik-
sel yükleri dengeleyecek şekilde dağıldığını ifade etmiştir. Thomson katot ışınlarının özelliklerini incelemek 
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üzere deneysel çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yüksek gerilim altında havası boşaltılmış tüp içerisinde katottan 
anoda doğru yayılan katot ışınları, elektrik ve manyetik alanda pozitif kutbun etkisiyle sapmaya uğramıştır. 
Bu ışınların sapmalarından yararlanılan Thomson, yük/kütle oranlarının hesabını gerçekleştirmiştir. Thom-
son’un modeli üzümlü keke benzetilmiş ve kekin tamamı atomu, üzümler elektronu simgelemiştir. Rutherford 
tarafından yapılan bir dizi deneysel çalışma ile çekirdeğin keşfi gerçekleştirilmiştir. Bu atom modeli Güneş 
sistemine benzetilmiş, çekirdek güneşe benzetilirken çekirdeğin çevresinde yer alan elektronlar gezegenle-
re benzetilmiştir. Rutherford tarafından önerilen atom modelindeki eksiklikleri belirleyen Bohr tarafından 
yeni bir atom modeli önerilmiştir. Çekirdek çevresinde elektronların rastgele dairesel yörüngelerde değil be-
lirli enerjilere sahip olan dairesel yörüngelerde bulunabileceği ifade edilmiştir. Bu model, kuantum teorisi-
nin geliştirilmesinde büyük bir katkı sahibi olmuştur. Bohr modelinde açıklanamayan bazı durumlar üzerine 
modern atom modeli geliştirilmiştir. Bu atom modelinde, elektronların noktasal parçacık olmasından dolayı 
yerlerinin bilinmesi kesin değildir. Bundan dolayı elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler 
mevcuttur. Bu bölgeler orbital olarak adlandırılmıştır (Akyol, 2009).   

4. Derinleştirme  
Bohr atom modeli hidrojen atomun yapısını ve enerji seviyesini başarılı bir şekilde açıklarken daha kar-

maşık yapıdaki atomları açıklayamamıştır. Bohr’un atom modeli ile ilgili varsayımlar öğretmen tarafından 
öğrencilere açıklanır.

Bohr’un Varsayımları

1. Atomda bulunan elektronlar, elektromanyetik ışınım yapmadan belirli dairesel yörüngede dolanırlar. 

2. Elektronlar n = 1, 2, 3, 4, … seviyelerinde veya K, L, M, N,…kabuklarında bulunabilir. Bu seviyelere 
enerji seviyeleri adi verilir ve belirli enerjilere sahiptir. Bir elektron bir enerji seviyesinden farklı bir 
enerji seviyesine geçerken aradaki enerji farkı kadar foton salar veya soğurur. Salınan ve soğurulan fo-
tonlar yörüngelerin kuantumlu olmasından dolayı belirli dalga boylarındadır.

  ∆E = E2 – E1 = hν = h C
λ

 (1)

  λ : Salınan veya soğurulan fotonun dalga boyu 

  ν : Fotonun frekansı

3. Elektronun açısal momentumu kuantumludur.

  me vr = n h
2π  (2)

Burada h Planck sabitidir ve değeri 6,626.10-34 Js’dir (Kılıçoğlu, b.t)

Elektromanyetik ışıma

Çevremizde gözlemlediğimiz ışığın (floresan lamba, ateş, LED ışığı, ampul ışığı) büyük bir kısmı, Görsel 
8’de görüldüğü gibi yüksek enerji seviyesinde (E2) bulunan elektronların düşük enerji seviyesine (E1) geçmesi 
durumunda fazla olan enerjilerini (E2– E1) foton şeklinde yayması sonucu meydana gelir. Elektronların bu 
geçişleri kendiliğinden ve gelişi güzel olur. Her bir elektron tarafından yayılan ışık aynı geçişi gerçekleştirme-
lerine rağmen diğer bir elektron tarafından yayılan ışık ile uyumlu değildir (Sarı, 2021). 
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Foton enerjisi:

Görsel 8. Fotonun enerji düzeyi

Peki; ’’Lazer ışığı uzak mesafelere kadar nasıl oluyor da dağılmadan ulaşabiliyor?’’ sorusu öğrencilere yönel-
tilir ve bu sorunun cevabını verebilecekleri bir araştırma yapmaları ve sonuçlarını sunmaları istenir. 

Lazer Nasıl Çalışır

Elektron

Foton

Kuvars flaş 
tüpü

%100 yansıtıcı ayna

%95 yansıtıcı ayna

Atom

lazer ışını

Görsel 9. Lazer nasıl oluşur?
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Değerlendirme Formu

1. Aşağıdaki görsellerde yer alan boş kutucuklara uygun olan atom modelini yazınız.

2. Aşağıdaki görselde görülen deneysel çalışma sonucu hangi atom modeli için önerilmiştir?               

5. Değerlendirme
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3. Görselde gerçekleşen olayı kısaca açıklayınız.

çekirdek

elektron
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Etkinlik değerlendirilmesi için etkinlik karekodu okutularak “Öz Değerlendirme Formu” ve “Süreç ve Ürün 
Değerlendirme Formu” formlarına ulaşabilirsiniz.

PROJE GÖREVİ
1. Atom kavramının tarihsel gelişimi ile ilgili afiş, oyun vb. çalışmalar gerçekleştiriniz.

2. Tarihsel süreç içerisinde önerilen atom modelleri ile ilgili modelleme çalışması gerçekleştiriniz.

3. Lazer ışınlarının teknolojideki kullanım alanlarını araştırarak bir sunum hazırlayınız.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ
1. Katot ışınlarının elektrik ve manyetik alandaki davranışlarını gözlemlemek üzere kimya alanı ile disip-

linler arası bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz.

2. Simülasyon aracı kullanarak “Rutherford saçılma deneyini’’ sanal laboratuvarı ile etkileşime geçerek 
sanal deney ortamlarına erişebilirsiniz (URL 1, 2021).

3. Proje çalışmalarınızda hangi bilimsel etik kurallarını önemsersiniz. 
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

EN KÜÇÜĞÜN MACERASI
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-1

MODÜL Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR • Yüksek enerji ve plazma fiziğinin çalışma alanını tanımlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Astronomi (evren, evrenin oluşumu)
• Bilişim (parçacık fiziği alanında ortaya çıkan uygulamalar)
• Kimya (atom) 
• Tıp (nükleer manyetik rezonans (NMR), tomografi)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Bilim merkezi, okul bahçesi.

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyonlar, videolar, dergi 
ve sunumlar.

ARAÇ-GEREÇLER
Bilgisayar/cep telefonu, internet, renkli kalemler, soğan, bı-
çak, yapışkanlı kâğıt, ip.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Etkinlik sürecinde aşağıdaki terim ve kavramları öğrencile-
rin anlamaları sağlanır.

Büyük patlama, kuark, bozon, lepton, hadron, fermiyon, hız-
landırıcı, dedektör (algıç), temel kuvvetler/etkileşimler, CERN 
(Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi).

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ Kesici ve delici alet için yetişkin desteği veya gözetimi önerilir. 

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, STEM yaklaşımı, oyun- 
oyunlaştırma, canlandırma.
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Özet
Bu etkinlikte büyük patlamayla ortaya çıkan parçacıklar, parçacıkları bir arada tutan temel kuvvetler, tek-

nolojide parçacıkların algılanması için kullanılan dedektörlerin (algıçların) yapıları, parçacık fiziğinin hayatı-
mıza kattıkları ve parçacık fizikçilerinin çalışma alanları oyunlar ve canlandırmalarla öğrenilir. Nobel ödüllü 
Higgs bozonu, parçacık hızlandırıcıları, CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)’de yapılan deneyler ve 
parçacık fiziğinin hayatımıza katkıları hakkında araştırmalar yapılır.

1. Giriş
Evrenin başlangıcı konulu bir animasyon izletilerek derse başlanır. Öğretmen evrenin hikâyesinin nasıl baş-

ladığını sorar. Büyük Patlama cevabının ardından “Büyük Patlama’dan saniyenin milyonda biri gibi bir süre 
sonra evren, şaşırtıcı derecede sıcak, ışık hızına yakın hızda hareket eden çeşitli parçacıklardan oluşan yoğun 
bir çorba gibiydi. Şimdi o parçacıkları daha yakından tanıyalım mı?” sözleriyle ders başlar. Ardından öğrenciler 
parçacık özellikleriyle ilgili oyunları araştırırlar. Telefon ya da bilgisayarlarıyla bağlanarak oynarlar. Her öğrenci 
sanal oyunda öğrendiği bilgileri bir sonraki etkinlikte kullanacakları parçacıklar kartına ekler.

2. Keşfetme
Parçacık Müzesine Gezi

• Öğrencilerle birlikte Görsel 1’de verilen standart model incelenir. Parçacıkların özellikleri detaylıca in-
celenir. 

• Temel Parçacıkların Standart Model’ine göre oluşturulmuş iki adet Görsel 2 ve bir adet Görsel 3 farklı 
kartonlara/kâğıtlara basılarak kart hâlinde kesilmelidir. Görsel 2’den oluşan kartlar ziyaretçilerindir. 
Görsel 2 ve Görsel 3’ün ön ve arka yüz olarak yapıştırılmasıyla elde edilen kart heykellerindir.

• Öğrenciler bahçede ya da sınıfta bir çember oluşturur. Çocuk oyunlarına özgü istedikleri bir oyuncu seç-
me yöntemini (tekerleme söyleyerek sayma, eller açık ya da kapalı gibi) kullanarak iki gruba ayrılırlar. 

• İki grup öğrenciden biri parçacık heykellerini, diğeri müze ziyaretçilerini temsil eder. 

Heykeller         Ziyaretçiler

• Heykeller grubundan her üye, heykeller için hazırlanmış kartlardan birini çeker. Kendine ait özellikleri okur. 

• Heykeller grubu üyeleri, temsil ettikleri parçacığın heykeli olurlar. İçlerinden geldiği gibi kendi vücut-
larına ve yüzlerine şekil verirler. Heykeller ellerindeki kartlarda isimler görünecek şekilde sıralanır. 

• Ziyaretçiler grubundan her üye, parçacıkların özelliklerini gösteren Görsel 3’teki ziyaretçi kartlarından 
rastgele birini çeker. Her ziyaretçi kartını inceler. Böylece oyun hazırlıkları biter.

• Ziyaretçiler müzeyi gezmeye başlar. Ziyaretçiler, özelliklerini bildikleri kartın hangi parçacığa ait ol-
duğunu bulmaya çalışır. Ziyaretçiler heykellere soru sorabilir. Heykeller ziyaretçilerin sorularına evet 
cevabını gözlerini kırparak verirler. Amaç parçacıkların isimleri ile özelliklerini birleştirmektir. Parça-
cığını bulan ilk ziyaretçi oyunu kazanır.  

• İkinci aşamada gruplar yer değiştirir. Daha önce kullanılmamış olan kartlar öncelikli olmak üzere kart 
seçimleri yapılarak oyun tekrarlanır. Tüm parçacıklar bu şekilde tanınmış olur. 

• Oyun tamamlandığında öğrenciler parçacıkların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmuş olurlar.
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Temel Parçacıkların Standart Modeli

IIIIII

Maddenin Üç Nesli (Fermiyonlar)
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Yukarı Tılsım Üst Gluon Higgs

Kütle

Yük

Spin

2,4 MeV/c2

2/3

1/2

Kütle

Yük

Spin

4,8 MeV/c2

-1/3

1/2

Kütle

Yük

Spin

<2 eV/c2

0

1/2

Kütle

Yük

Spin

<2 eV/c2

0

1/2

Kütle

Yük

Spin

1.27 GeV/c2

2/3

1/2

Kütle

Yük

Spin

104 MeV/c2

-1/3

1/2

Kütle

Yük

Spin

<0,19 MeV/c2

0

1/2

Kütle

Yük
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104 MeV/c2

-1/3

1/2
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171.2 GeV/c2

2/3

1/2
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Spin
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1/2
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Yük

Spin

<18,2 MeV/c2

0

1/2

Kütle

Yük

Spin

4,2 GeV/c2

-1/3

1/2

Kütle

Yük

Spin

0

0

1

Kütle

Yük

Spin

0

0

1

Kütle

Yük

Spin

91,2 GeV/c2

0

1

Kütle

Yük

Spin

0

0

1

Kütle

Yük

Spin

125.1 GeV/c2

0

0

Aşağı Garip Alt Foton

Elektron Müon Tau Z Bozonu

Elektron 
Nötrinosu

Müon 
Nötrinosu

Tau 
Nötrinosu

W Bozonu

K
U

A
R

K
LA

R

Görsel 1. Standart modelde  temel parçacıklar
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Aşağı
(down)

Strange 
(garip)

Alt 
(bottom) Foton

Yukarı 
(up)

Tılsım 
(charm)

Üst 
(top) Gluon Higgs

Elektron Müon Tau Z bozonu

Elektron 
nötrino

Müon
nötrino

Tau
nötrino W bozonu

Görsel 2. Temel parçacıkların standart model kartlarının ön yüzü 
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Fermiyon Grubu

Kuark
Kütle: 4,8 MeV/c2

Yük: -1/3
Spin: 1/2
1. Aile
İki ben ve bir adet 
çiftimle nötronu 
oluştururuz.

Fermiyon Grubu

Kuark
Kütle: 104 MeV/c2

Yük: -1/3
Spin: 1/2
2. Aile

Fermiyon Grubu

Kuark
Kütle: 4,2 MeV/c2

Yük: -1/3
Spin: 1/2
3. Aile

Bozon

Kütle: 0
Yük: 0
Spin: 1
Zayıf etkileşimin 
etkileşim parçacığıyım.

Fermiyon Grubu

Lepton
Kütle: <2 eV/c2

Yük: 0
Spin: 1/2
1. Aile

Fermiyon Grubu

Lepton
Kütle: <0,19 MeV/c2

Yük: 0
Spin: 1/2
2. Aile

Fermiyon Grubu

Lepton
Kütle: <18,2 MeV/c2

Yük: 0
Spin: 1/2
3. Aile

Bozon

Kütle: 91,2 GeV/c2

Yük: 0
Spin: 1
Zayıf etkileşimin 
etkileşim parçacığıyım.

Fermiyon Grubu

Kuark
Kütle: 2,4 MeV/c2

Yük: 2/3
Spin: 1/2
1. Aile
İki ben ve bir adet çiftim-
le nötronu oluştururuz.

Fermiyon Grubu

Kuark
Kütle: 1.27 GeV/c2

Yük: 2/3
Spin: 1/2
2. Aile

Fermiyon Grubu

Kuark
Kütle: 171.2 GeV/c2

Yük: 2/3
Spin: 1/2
3. Aile

Bozon

Kütle: 0
Yük: 0
Spin: 1
Higgs alanıyla etkileş-
mem. Elektromanyetik 
etkileşimin etkileşim 
parçacığıyım.

Bozon

Kütle: 125.1 GeV/c2

Yük: 0
Spin: 0
Sadece benim spinim 
0. Madde etkileşim 
parçacığıyım. Beni çok 
aradınız.

Fermiyon Grubu

Kuark
Kütle: 104 MeV/c2

Yük: -1/3
Spin: 1/2
2. Aile

Fermiyon Grubu

Kuark
Kütle: 4,2 GeV/c2

Yük: -1/3
Spin: 1/2
3. Aile

Bozon

Kütle: 0
Yük: 0
Spin: 1
Higgs alanıyla etkileş-
mem. Güçlü etkileşimin 
etkileşim parçacığıyım. 
Birbirimizle de etkileşiriz.

Fermiyon Grubu

Lepton
Kütle: <2 eV/c2

Yük: 0
Spin: 1/2
1. Aile
İki ben ve bir adet 
çiftimle nötronu 
oluştururuz.

Görsel 3. Temel parçacıkların standart model kartlarının arka yüzü 
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Parçacıklar Bağlansın
Etkinlik öncesinde öğrencilere çekirdeği oluşturan proton ve nötronun hangi parçacıklardan oluştuğu ve 

bu parçacıkları bir arada tutan kuvvet hakkında bilgi verilir: Proton (uud) ve nötronları (udd) oluştururlar. 
Protonların ve nötronların da çekirdekte bir arada durmasını sağlayan aynı zamanda bu güçlü etkileşimdir. 
Bunun için proton ve nötronlar da birbirine yakın durur. Gluonlar onları da birbirine bağlar. Protonların ve 
nötronların da çekirdekte bir arada durmasını sağlayan yine bu güçlü etkileşimdir. Bunun için proton ve nöt-
ronlar da birbirine yakın durur. Gluonlar onları da birbirine bağlar.

• 3 tane yapışkanlı kartın üzerine u (yukarı kuark), 3 tanesine de d (aşağı kuark) yazılır. 

• 6 öğrenci kartları rastgele seçer ve görünecek şekilde yakalarına yapıştırırlar. 

• Önceden hazırlanmış 6 tane ip gluonu temsil etmek üzere bir yere konulur. 

• Bütün öğrencilerden, edindikleri bilgiler doğrultusunda proton ve nötronun oluşturmaları istenir. Öğ-
retmen elini çırptığında yarışma başlar. Bütün öğrenciler en kısa zamanda amacı gerçekleştirmek için 
çalışır. Protonu veya nötronu ilk oluşturan 3’lü oyunu kazanır. 

3. Açıklama
Parçacık Fiziğinin Gözleri: Dedektörler

Parçacık fiziğinde amaç, parçacıkların ve etkileşimde olduğu kuvvetlerin özelliklerini incelemektir. Ato-
maltı parçacıkları incelemek oldukça güçtür. Bunun için algıç adı verilen teknolojik ürünler geliştirilmektedir. 

• Algıçların yapısını anlamak için soğan, halkaları görünecek şekilde ikiye bölünür. Katmanları incelenir. 

• Renkli kalemle Görsel 4-a’daki gibi soğana saçılan parçacıkların bıraktıkları izlere benzer çizgiler çizilir. 

• İzlerin bittiği katman, parçacıkların algıçlarda ulaşabildikleri son katmanlar olarak gösterilir. 

• Görsel 4-b’deki kumda bırakılan canlı izleri gösterilir. “Biz o canlıları görmeyiz ancak izlerinden ne ol-
duklarını, nasıl olduklarını izlerine bakarak anlayabiliriz ya da tahmin edebiliriz.” denir. 

• Görsel 5-a ve Görsel 5-b’de görünen algıçların kumda bırakılan izlerle arasındaki benzerlikler öğrenci-
lerle birlikte tartışılır. 

• CERN’de yapılan çalışmalar internet sitesinden incelenir. 

Görsel 4-a Soğan 
katmanlarındaki izler

Görsel 4-b Kumdaki izler
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Görsel 5-a. CMS dedektörü (Algıcı)

Görsel 5-b. Atlas dedektörü (Algıcı)

 

“Büyük patlamadan sonra, çok erken evrendeki koşullara benzer koşulları yeniden yaratmak için güçlü hız-
landırıcılarda altın veya kurşun çekirdek gibi büyük iyonlar kafa kafaya çarpışırlar. Bu ağır iyon çarpışmaların-
da, bu tür iki çekirdekteki yüzlerce proton ve nötron, her biri birkaç trilyon elektronvoltluk enerjilerde birbirine 
çarpar. Böylece her şeyin bir kuark-gluon plazmasına “eridiği” minik bir ateş topu oluşur (Akgün, Ünel, Erhan, 
Sekmen, Köse ve Yıldız, 2014).”

Öğrencilerin buradaki enerjiyi hayal edebilmeleri için saniyede 1 adım attıklarını düşünerek (Adımınızı öl-
çerek hızınızı belirleyiniz.) sahip oldukları kinetik enerjiyi hesaplamaları ve  eV cinsinden söylemeleri istenir.

1 eV = 1,6 x 10-19 J

Örneğin 70 kg biri için K . E = 1
2  mV2 = 20 J

Yürürken kinetik enerjisi: 20 J = 1.25 x 1020 eV = 1,25 x 108 TeV 

Joule, parçacık enerjileri için çok büyük bir birimdir. eV, keV, MeV, GeV, TeV daha kullanışlıdır (Ünel, 
2016).  



F İ Z İ K

1 9 6

Büyük Patlama’dan sonra hikâye şöyle devam eder: Ateş topu anında soğur. Tek tek kuarklar ve gluonlar, 
her yönden hızla uzaklaşan sıradan bir maddenin kar fırtınasına dönüşür. Enkazda kuark ve antikuarktan olu-
şan piyonlar ve kaonlar, üç kuarktan oluşan protonlar ve nötronlar ve hatta helyum kadar ağır anti atom çekir-
deklerini oluşturmak için birleşebilen bol miktarda antiproton ve antinötronlar bulunur. Enkazın dağılımı ve 
enerjisi incelenerek çok şey öğrenilebilir. İlk keşiflerden biri, kuark-gluon plazmasının bir gazdan çok küçük 
viskoziteye sahip mükemmel bir sıvı gibi davranmasıdır (Akgün, Ünel, Erhan, Sekmen, Köse ve Yıldız, 2014).

Büyük Hardron Çarpıştırıcısı (LHCb) gibi algıçlarda, hidrojenin dışındaki elementler çarpıştırılarak çok 
küçük hacimde yoğun bir enerji üretilir. Bu enerji, Einstein’ın E = mc2 ilişkisine uygun olarak kütle yani yeni 
parçacıkları oluşturur. Bu parçacıkların ömrü oldukça kısadır (10−12 saniye) ve evrenin ilk parçacıklarıdır. 
Yani adeta büyük patlama yeniden gerçekleşmiş olur. Bu parçacıklar algıçlarda izleri sayısal  sinyallerle bıra-
kır. Eğer algıç bu izleri takip edebilecek kadar hassas olabilirse evrenin ilk dönemleri hakkında bizlere bilgi 
verebilirler (Akgün, Ünel, Erhan, Sekmen, Köse ve Yıldız, 2014).

Parçacıklar bazı malzemelerde farklı izler bırakır. Bu izleri algılayabilmek için Görsel 5-a’daki soğan kat-
manlarına benzer yüksek duyarlılıkta algıçlar yapılır. Algıçlar saniyede binlerce kez fotoğraf çeken fotoğraf 
makineleri gibidir. Ama fotoğraf makinelerinin hepsi aynı parçacığı algılayamaz. Bu nedenle algıçta pek çok 
nitelikte algılayıcılar kullanılmaktadır. Örneğin fotonlar yüksüz oldukları için iz sürme odasında işaret bırak-
mazlar. Bu nedenle algıçlarda elektromanyetik kalorimetre kullanılır. Yüklü olan elektron veya pozitronlar ise 
iz sürme odasında da iz bırakırlar (Akgün, Ünel, Erhan, Sekmen, Köse ve Yıldız, 2014).

4. Derinleştirme
Parçacıklar Yarışıyor 

Öğrenciler bir noktada toplanır ve Görsel 6-a’daki gibi yere öğrencilerin çevrelerine farklı çaplarda çem-
berler çizilir. Görsel 6-b’deki dairenin merkezinden çıkan ince kırmızı çizgiler, parçacıkların çarpışmasının 
etkisiyle oluşan parçacıkların algıcın merkezinden itibaren bıraktıkları izleri göstermektedir. Bu etkinlikte 
çarpıştırıcılarda ortaya çıkan farklı parçacıkların enerjilerinden dolayı algıcın farklı katmanlarında kalıyor 
olması canlandırılmak istenmiştir. Merkezdeki öğrencilerden herhangi yönde koşmaları istenerek yarışma 
başlatılır. Öğrenciler son çember sınırını geçmeyecek şekilde süre ayarlanarak yarış bitirilir. Her öğrencinin 
durduğu daire aralığına bakılır. Aynı halkadakiler aynı, diğerleri farklı parçacıklar olur.

Görsel 6-b. CERN ( Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)’nde yere 
ziyaretçiler için çizilmiş CMS algıcı ve parçacık izleri

Görsel 6-a. Yere çizilen daireler
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5. Değerlendirme 
 • Temel parçacıkların standart modelini tanıtan bir poster hazırlayınız. 

 • Basit bir dedektör (algıç) tasarlayınız ve yapınız.

Yapılan çalışmalar “Özdeğerlendirme Formu” ve “Ürün ve Süreç Değerlendirme Formu” ile değerlendirilir. 
Forma karekod okutularak ulaşılabilir.

PROJE GÖREVİ
• Parçacık fiziğinin hayatımıza doğrudan ya da dolaylı katkıları vardır. Parçacık fiziğinin bilişim (FLU-

KA, GEANT ve ROOT yazılımı, www (World Wide Web), twitter, e-devlet uygulaması, Youtube), elekt-
ronik (SSD: katı hal sürücüler, ASIC: amaca odaklı tümleşik devreler), tıp (PET: pozitron yayınımı te-
rapisi, NMR: nükleer manyetik rezonans, GEANT yazılımı), eğitim (CERN’de öğrenci ve öğretmenlere 
eğitim programları, scoollab), tarih ve dil bilim alanındaki katkıları incelenir. İlgi duyulan alanla ilgili 
seçilen bir konu belli bir süre verilerek araştırılır. Sözlü ve doğaçlama olarak sunulur.

• CERN’ de yapılan deneyler (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, MoEDAL, TOTEM, LHCf) nelerdir? Araştırılır.

• 3 boyutlu doğrusal hızlandırıcılar araştırılır. Kurumda öğrenciler tarafından alt gruplara hızlandırıcılar 
ve parçacık fiziği ile ilgili sözlü sunum yapılır. 

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ
• Çevrim içi CERN sergileri gezilir. 

• 2013 Fizik Nobel ödülü (Higgs bozonu)  araştırılır. Bu araştırmada en çok ilgilerini çeken noktaları be-
lirtmeleri istenir. 

• Big bang artırılmış gerçeklik uygulamaları araştırılır. Uygulama çalışmaları yapılır.

KAYNAKÇA
Akgün, B.  Ünel, G. Erhan, S. Sekmen, Köse, U.  Yıldız, V. (2014)  Meraklısına Parçacık Fiziği. CERN Türk 

Öğretmen Programı Çalıştayı. https://indico.cern.ch/event/308126/attachments/588109/809376/ana.pdf

Ünel, G. (2016). Parçacık Fiziğine Giriş. https://indico.cern.ch/event/496615/contributions/1175406/attach-
ments/1227552/1939369/2016-1.pdf
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

UZAY MEKİĞİNDE NÜKLEER TEKNOLOJİLER
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-1

MODÜL Nükleer Fizik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Nükleer teknolojinin kullanım alanlarını araştırır.
• Nükleer radyasyonun etkileri ve korunma yollarını araştırır.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Tıp (Nükleer tıp)
• Biyoloji ( Radyasyon güvenliği)
• Kimya (Kuantum kimyası) 
• Astronomi (Kozmik ışınlar)
• Tarım (Nükleer tekniklerle tarımsal faaliyetlerin iyileştirilmesi) 
• Hayvancılık (Nükleer tekniklerle tarımsal faaliyetlerin iyileş-

tirilmesi)
• Mühendislik (Modern dedektörler, izleme teknolojileri, ay-

dınlatma araçları, dijital teknoloji, mikroişlemciler)
• Tarih (Arkeolojik araştırmalar)
• Coğrafya (Doğal kaynakların keşfi)
• Matematik

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Hastaneler, nükleer tıp mer-
kezleri, üniversiteler. 

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları.

ARAÇ-GEREÇLER

*Etkinlik grup çalışması ile yapılacaksa malzemeler grup sa-
yısı kadar olmalıdır. Bireysel çalışmada ise malzeme sayısı 
kişi sayı kadar olmalıdır.
İnternete bağlanabilen bilgisayar, tablet pc veya cep telefo-
nu, resim kâğıdı, boya kalemleri.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinlikte aşağıdaki terim ve kavramlar hakkında bilgi 
edineceksiniz.
Nükleer teknolojiler, radyasyon.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma
• Süreç zenginleştirme
• Ürün zenginleştirme
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: STEM yaklaşımı, 5E Öğrenme Modeli, Probleme 
dayalı öğretim, Grup tartışması.

Özet
Günümüzde nükleer teknoloji pek çok alanda insanlık yararına kullanılmaktadır. Öğrencilerin, nükleer 

teknolojinin yararları, kullanım alanları ve nükleer radyasyonun etkilerinden korunma yolları konularında 
farkındalık yaratmaları amacıyla ütopik bir senaryo çerçevesinde gerçekleşecek bir etkinlik planlanmıştır.  Se-
naryoya göre öğrenciler ülkemizdeki saygın bir kurumun akademik danışmanları olarak rol yüklenirler.  Rol-
lerine uygun olarak gelecekte uzay araştırması için kullanılacak bir uzay mekiğinde kullanılabilecek nükleer 
teknolojilere öneriler geliştirme, önerilerini bir tasarım üzerinde gösterme ve nükleer radyasyonun zararlı 
etkilerinden korunma yöntemleri önerme gibi görevleri gerçekleştireceklerdir. Araştırma ve deneylerle elde 
ettikleri bilgileri kullanarak senaryoda bahsedilen görevleri adım adım gerçekleştirirler ve 8 kişilik mürette-
batın 32 yıl yaşam sürdürebileceği bir uzay mekiğini grup çalışması ile tasarlarlar.

1. Giriş
Grup sayısına göre öğrenciler 4-5 kişilik gruplara ayrılır. Etkinliğin amacı, yöntemi ve özeti öğrencilerle 

paylaşır. Ütopik bir senaryo öğrencilerle paylaşılır. Senaryoya göre öğrenciler, 2051 yılında gerçekleştirilmesi 
planlanan bir projeye akademik danışma kurulunun bir üyesi olarak destek verecek ve ekip çalışması ile veri-
len görevleri gerçekleştirilecektir. 

Görevler, aşağıdaki mektupla öğrencilere (senaryo gereği danışma kurulu üyelerine) sunulacaktır.  

Ütopik Senaryo–Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 
Başkanlığının Uzmanlara Mektubu

 

T.C.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)

Sayın Prof. Dr. ................................................................;  

Ülkemiz, 1. Cenevre Konferansının ardından Atom Enerjisinin Sivil Kullanımına Dair İş birliği 
Anlaşmasını imzalayan ilk ülke olarak  Uluslar Arası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) bir üyesidir 
(Cevik, 2021). Nükleer alanda gerekli bilimsel ve teknik altyapılar geliştirmek ve insan kaynağını ye-
tiştirmek amacı ile kurulmuş olan kurumumuz ülkemizdeki nükleer enerjinin barış, sağlık ve refahın 
yaygınlaşmasına ivme sağlamak ve genişletmek için çalışmalara devam etmektedir (TAEK, 2008).   

Bu amaç doğrultusunda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığında yürüttüğümüz PROCETURK adı verilen proje ile 2051 yılında Gü-
neş sistemine en yakın gezegen olan “Proxima Centauri b’de”  araştırma yapması için bir uzay mekiği 
göndermeyi planlamaktayız.  Bu mekik 8 kişilik mürettebatıyla birlikte görevini 32 yılda tamamlaya-
caktır. 
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PROCETURK Projesi Akademik Danışma Kurulu Üyesi olarak, siz değerli uzmanlardan ortak bir 
çalışma ile  bu mekiğin hazırlanmasına destek olmanız beklenmektedir.  32 yıl boyunca 8 kişilik ekibe 
yaşam alanı olacak mekikte mürettebatın yaşam kalitelerinin en üst düzeyde sağlanması bu kurulun 
önceliğidir. 

Bildiğiniz gibi, günümüzde nükleer teknolojiden pek çok alanda faydalanılmaktadır. Bu alanları 
aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkündür (Nükleer Enerjinin Diğer Kullanım Alanları, 2021):

• Tıp

• Tarım

• Tüketici ürünleri 

• Askerî araçlar

• Sanayi

• Uzay çalışmaları

• Bilimsel araştırmalar

• Gıda güvenliği

• Elektrik üretimi

Siz değerli akademisyenlerden beklenen görevler;

1. Nükleer teknolojinin, geçmişten günümüze yukarıdaki alanlara ne tür faydalar sağladığını araş-
tırarak bir rapor oluşturmanız, 

2. Bu rapordan elde edeceğiniz bilgiler eşliğinde 8 kişilik bir ekibi 32 yıl boyunca bir uzay mekiği 
içinde sağlıklı ve güvende kalmasını sağlayabilecek olası nükleer teknoloji ürünlerini belirleme-
niz,

3. Bu ürünlerden en az 7 tanesini ekte taslak olarak gösterilen uzay mekiği üzerinde yerleştirerek 
özgün bir tasarım geliştirmeniz,

4. Hazırlık, yolculuk süresi ve sonunda, mekikte nükleer teknolojinin kullanımı  konusunda karşı-
laşılabilecek 5 tane problemi ön görmeniz ve bunlara çözüm önerileri geliştirmenizdir. 

Bu dört görevi kabul etmeniz durumunda diğer değerli kurul üyeleri ile iş birliği hâlinde çalışaca-
ğınızı da onaylamış olacaksınız. Ülkemizin geleceği açısından son derece olumlu katkıları olacağını 
düşündüğümüz bu projeye sağladığınız destekler için şimdiden çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı



Ö Y G - 1  -  N ü k l e e r  F i z i k

2 0 1

Tasarım Hazırlığı
• Senaryoyu okuyarak ekibinizle birlikte mümkün olduğunca çok problem bulmaya çalışın. Senaryoya 

göre, hangi unsurlar problem olarak görülebilir? 

• Sizce mekikte kullanılacak nükleer teknolojileri belirlemeden öncesinde hangi bilgilere sahip olmanız 
gerekir. Bu bilgilere hangi kaynaklardan ulaşabilirsiniz?

• Şu ana kadar sahip olduğunuz bilgilere göre, günlük yaşamımızda nükleer teknolojilerin kullanıldığı 
alanlar nelerdir?  Bunu ister yazı isterseniz taslak bir resimle ifade edebilirsiniz.

• İlgi ve yetenek alanlarınızı dikkate aldığınızda senaryoda belirtilen görevlerden hangilerine daha çok 
katkıda bulunabilirsiniz?

• Yukarıdaki çalışmaları tamamlayan ekipler ekip adını ve amacını belirler.

 Ekibinizin adı : 

 Ekibin Amacı :

Her bir grup yaptıkları hazırlık çalışmasını diğer gruplarla paylaşır.

Öğrenciler, senaryoda belirlenen görevlere yönelik araştırmalar yaparlar. Araştırmalar kaynak tarama şek-
linde olabileceği gibi, hastane, üniversite gibi nükleer teknolojinin kullanıldığı veya üretildiği kurumlarla iş 
birliği yapılarak da gerçekleştirilebilir. 

2. Keşfetme
Görev-1: Geçmişten günümüze nükleer teknolojinin aşağıdaki alanlarda nasıl kullanıldığına ilişkin iş bö-

lümüne dayanan bir araştırma yapınız.

Tıp

Askeri araçlar

Bilimsel
araştırmalar

Tarım

Sanayi

Gıda güvenliği

Tüketici ürünleri

Uzay çalışmaları

Elektrik üretimi

Elde ettiğiniz verileri kullanarak Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığına su-
nulmak üzere bir rapor oluşturunuz. 

Raporunuzu Tablo 1’deki başlıklara uygun olarak doldurabilirsiniz. 
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Tablo 1. Danışmanlık Raporu Başlıkları 

YÖNETİCİ ÖZETİ Bu kısım raporun amacının, kapsamının, yönteminin ve elde edi-
len sonucunun kısaca açıklandığı bölümdür.

1. GİRİŞ Danışmanlık konusu ve görevin yerine getirildiği dönem hakkın-
da kısa bilgilerin açıklandığı bölümdür. 

2. DANIŞMANLIK 
FAALİYETİNİN AMAÇ VE 
KAPSAMI 

Danışmanlık faaliyetinin amacının yazıldığı bölümdür.

3. YÖNTEM Yapılan çalışma ve analizlerin, kullanılan yöntemlerin, alınan uz-
man tavsiye ve yardımlarının belirtildiği bölümdür.

4. TESPİT VE 
DEĞERLENDİRMELER 

Görev sonucunda yapılan tespit ve değerlendirmeler ile tavsiye-
leri içeren bölümdür.

3. Açıklama
Görev-2 : Hazırladığınız rapordan da yararlanarak 8 kişilik bir ekibin 32 yıl boyunca bir uzay mekiği için-

de sağlıklı ve güvende seyahatleri için olası nükleer teknoloji çözümlerini yazın.

Tıp Tarım
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Askeri araçlar

Uzay çalışmaları

Gıda güvenliği

Sanayi

Bilimsel araştırmalar

Elektrik üretimi
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Görev-3: Görsel 1’de taslak olarak gösterilen uzay mekiğine nükleer teknoloji ürünlerinden en az 7 tane-
sini yerleştirerek özgün bir tasarım geliştirmek için ilk adımı gerçekleştirin.

Görsel 1. Geliştirilecek tasarım için taslak mekik görseli

4. Derinleştirme
Görev-4: Hazırlık, yolculuk süresi ve sonunda, mekikte nükleer radyasyondan korunma  konusunda çö-

züm için olası teknolojilerden 5 tanesine ilişkin çözüm önerisi geliştirin ve en iyi çözümleri seçin. 

Tablo 2’yi kullanarak her katılımcının (senaryo gereği uzman danışmanın) çizimini analiz etmek için eki-
binizle birlikte çalışın. Bir takım tartışması yaparak mekikte kullanılabilecek olası  teknolojiler için güçlü un-
suları ve geliştirilmesi gereken yönleri belirleyin. Ekibin prototipini oluşturmak için hangi özelliklerin ortak 
tasarıma dâhil edileceğine karar verin. Birlikte geliştireceğiniz çözüm, birden fazla grup üyesinin çözüm öne-
rilerine ait ögeler içerebilir.
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Tablo 2. Tasarıma Dahil Edilecek Teknoloji Olasılıkları, Güçlü Yönleri ve Geliştirilecek Nitelikleri

Olası teknolojik ürün Bu ürünün en güçlü 
unsurları nelerdir?

Hangi niteliklerin 
geliştirilmesi gerekiyor?

 

5. Değerlendirme
• Ütopik senaryodaki kurguya göre ülkemizdeki uzay çalışmalarının ulaştığı seviyeyi hayal ederek ulu 

önderimiz Atatürk’ün  “İstikbal göklerdedir.” sözü ile ilişkilendiriniz.

• Gruplar, hazırladıkları mekik tasarımını çizimle veya canlandırma ile sunabilirler. Öğrenciler “Öz De-
ğerlendirme Formu”nu, “Grup Çalışması Değerlendirme Formu”nu doldurarak kendilerini ve yaptıkları 
proje çalışmasını değerlendirir. Öğretmen, grupla yaptıkları ürünler ve sunumları “Süreç-Ürün Değer-
lendirme Formu” ile değerlendirebilir. Formlara etkinlik karekodu okutularak ulaşılabilir.
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PROGRAMI (ÖYG-2)



F İ Z İ K

2 0 8

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

BANA BİR SARKAÇ VER...
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-2

MODÜL Mekanik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR

• Öteleme, dönme ve titreşim hareketlerinde Newton’un 
yasalarını uygular.

• Basit harmonik hareketi açıklar.

• Sönümlü salınım hareketini gözlemleyerek açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Matematik (köklü ifadeler, sinüsel denklemler), 

• Teknoloji (robot, robot kol) 

• Mühendislik

• Müzik (frekans)

• Coğrafya (deprem, jeofizik) 

• Bilim Tarihi (sarkaç)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Çocuk parkı, Bilim Merkezleri, 
üniversite laboratuvarı, Sismoloji ve deprem eğitim merkez-
leri, AFAD. 

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları, 
Üniversitelerin dijital eğitim platformları.  

ARAÇ-GEREÇLER
Bilgisayar, ip, küresel cisim (somun), abeslang çubuk /bam-
bu çubuk /pipet, yapıştırıcı.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, düz anlatım, tartışma, gösteri 
deneyi.

ÖZET
Bu etkinlik, mekaniğin en çok kullanım alanı olan sarkaç ile ilgilidir. Sarkacın, mekaniğin birçok alanında-

ki kullanım şekilleri giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme bölümlerinde alt etkinlik örnekleri ile verilmiştir. 
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Ayrıca “Ek Etkinlik Önerisi” bölümünde disiplinler arası çalışma yapmak isteyen öğrenciler için alternatif 
sarkaç deneyleri, araştırma soruları, tasarım yapabilecekleri proje örnekleri verilmiştir. Sarkaç ile sınıf içi ve 
sınıf dışı ortamlarda birçok etkinlik yapılabilmektedir. Öğretmenlere örnek olarak verilen bu etkinlik hari-
cinde daha farklı etkinlikler uygulamalı olarak ya da dijital ortamda sanal deneyler kullanılarak yaptırılabilir. 
Planlamada 4x40 dk. öngörülmüştür. Uygulama süresi mekaniğin diğer alt konuları (örneğin impuls-momen-
tum, enerji) ile birleştirilerek süresi artırılabilir. Bazı etkinlikler yapılabilir ve uygulama süresi azaltılabilir. Ek 
etkinlik önerilerinde disiplinler arası önerilerde de bulunulmuştur.

1. Giriş
Öğretmen öncelikle öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmek için öğrencilere “Sarkaç nedir?” sorusu soru-

lur? veya “Sarkaç kavramını duydunuz mu?” Çünkü öğrenciler daha önce sarkaç bilgisine sahip olmayabilir. 
Öğrencilere sarkaçlı saat görseli gösterilir. Derse ilgilerini arttırmak için eskiden bu saatlerin kullanıldığı hatta 
saat başlarında ilginç ses çıkardığı ifade edilebilir. 

Sınıf dışı ortamda bir parktaki salıncak gösterilerek basit sarkacın ne olduğuna dair bir bilginin öğrencile-
rin kafasında şekillenmesi sağlanabilir. Öğrencilerin konu ile ilgili dikkatlerini çekmek için günlük hayattaki 
farklı kullanımına dair örnek durumlar verilir. 

• Öğrenciler 2-3 kişilik gruplara ayrılır. 

• Bir sarkacın parçaları tanıtılır: Bir ip ve küresel bir cisim. Laboratuvar ortamında bir ip ve bir somun 
bağlanarak sarkacın hareketi gösterilir. Basit sarkacın hareketi esnasında gidiş-geliş sürelerinin ve her 
bir salınım süresinin eşit olduğu verilir.

• Salınım hareketi yapan bir sarkacın binalarda/yüksek yapılarda ne amaçla kullanıldığı bilgisini açıkla-
mak için “Taipei 101 Gökdeleni” örneği verilir. Taipei 101 gökdeleni ile ilgili özel bir durumu anlatan 
yazıyı öğrencilerin okuması sağlanır. İlgili görseller dijital ortamda da gösterilebilir. 

 

Taipei 101 Gökdeleni, Taiwan

Tayvan’ın başkentinde bulunan Taipei 101, 101 katlı ve 508 m yüksekliğinde bir gökdelendir. 1999’da 
yapımına başlanmış 2004’te inşası tamamlanmıştır. Adını technology, art, inovation, people, environment 
ve identity (teknoloji, sanat, inovasyon, insan, çevre ve kimlik) kelimelerinin ilk harflerinden alan bir ofis 
binasıdır. Bambu ağacından esinlenerek yapılan bu bina, tayfun rüzgarlarına ve depremlere dayanacak 
şekilde tasarlanmıştır (Görsel 1).

Saniyede 60 m olan rüzgârlara dayanacak şekilde tasarlandığı belirtilmiştir. Depremlerden korunması 
için Görsel 2’deki sarı renkli top şeklindeki ayarlı kütle sönümleyici kullanılır.
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91. kat (390.60 m)
(Açık hava gözlem güvertesi)

89. kat (382.20 m)
(Kapalı alan gözlem güvertesi)

88. kat

87. kat

Görsel 1. Taipei 101 gökdeleni ve içindeki ayarlı kütle sönümleyici grafik çizimi

Ayarlı Kütle Sönümleyici: Görsel 2’deki bu devasa top, deprem frekansıyla aynı salınımı yaparak yapı-
nın dengede kalmasını sağlamaktadır. Titreşimi azaltmak için kullanılır. Binanın 87. ile 92. katları arasına 
asılıdır. Damper adı verilen devasa top binanın herhangi bir sebeple salınımı durumunda buna karşı koy-
ma eğiliminde salınır. 

Görsel 2. Ayarlı kütle sönümleyici
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• Öğrencilerin kendi gruplarında durum ile ilgili fikir alışverişi yapmaları için süre verilir.

• Gruplar kendi aralarında fikir alışverişi yaptıktan sonra öğrencilere durum ile ilgili soru sorulur.

“Gökdelen içindeki çelik iplerle bağlanmış bu küre, şiddetli rüzgâr ve depremlerde gökdelen içinde nasıl bir 
hareket yapar?”

Öğrencilerin fikirleri tahtaya yazılır. Keşfetme bölümünde yapılacak Etkinlik 1 öncesi tahtaya yazılmış 
olan bu fikirler, Etkinlik 1 sonrası fikirleri ile karşılaştırma yapmaları için özellikle tahtaya yazılmalıdır.

2. Keşfetme
Öğrencilerin tasarım yapabileceği bu kısımda, sarkaçla ilgili olarak günlük hayattan iki farklı durum ile 

öğrenciler karşı karşıya bırakarak kendilerinin keşfetmeleri sağlanır.

1. Etkinlik

Öğrencilerin giriş bölümünde verilen gökdelen örneğinde asılı kürenin ne işe yaradığını keşfetmeleri 
sağlanacaktır. Bu aşamada öğrenci aktiftir. Verilen malzemelerle kendi tasarımını yapıp kendi 
denemeleri sonunda tasarımın problemi çözebilecek en uygun olanını ortaya koyması istenir. 

Etkinliğin Yapılışı:

• Öğrencilere/gruplara Taipei 101 gökdelen örneği tekrar gösterilir.

• Öğrencilerin Görsel 3’teki gibi düzeneği geri dönüşüm malzemeleri ya da alternatif araç 
gereçlerle yapabilmesi sağlanır. 

Abeslang çubuk (ahşap şiş, pipet vs.) 
ile bina tasarlanır. İçine sarkaç yerleş-
tirilir. Taban düzlemi yatay olarak ha-
reket ettirilerek deprem sarsıntısına 
benzer bir durum oluşturulur.

Not: Sarsıntıyı sağlayacak taban düz-
lemi karton vs. oluşturulabilir.

Görsel 3. Sarkaçlı bina tasarımı

Deprem ve Sarkaç
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• Sarkacın ne kadar etkili olduğunun görülebilmesi için aynı özellikte iki bina tasarlamaları istenir. 
(Binalarda kullanılan malzemenin aynı olması gerektiği vurgulanır.) Farklı değişkenlerin deneyi 
etkilemesi önlenmelidir.

• Tasarladıkları binaların tabanlarına sarsılmayı sağlayacak (hareket ettirilebilir düzlem) düzenek 
oluşturmaları istenir. (Kitap -karton da olabilir- üzerine, silindirik cisimler bu silindirik cisimler 
üzerine tasarladıkları binayı koyarak sarsıntı oluşturulabilir.) 

• Her iki binayı bu düzeneğe koyarak taban düzleminin yatay düzlemde hareket ettirilmesi sağlanır. 

• Salınım anında durumu gözlemlemeleri istenir. 

• Bu gözlemleri not etmeleri gerekirse çizim yapmaları sağlanır. 

• Elde edilen sonuç ile ilgili fikirleri alınarak tahtaya yazılır. 

• Giriş bölümünde öğrencilerden alınan fikirler ile karşılaştırma yapmaları sağlanır.

• Yapılan tasarımlarda binanın kat sayısı, kullanılan basit sarkacın malzemesinin cinsi ve kütlesinin 
seçimi öğrencilerin/grupların kendisine bırakılır. Bu değişkenleri değiştirerek deneyi tekrar 
ettirebilirler.

• Grupların tasarladıkları binalarının titreşim durumunda nasıl hareket ettiği her öğrenci 
tarafından gözlemlenir. Grupların binaları karşılaştırılır. Hangi grubun sarkaçlı binası daha 
az titreşiyorsa sebebi ile ilgili hipotez kurmaları ve diğer tasarlanan binalarla karşılaştırma 
yapmaları sağlanır. 

2. Etkinlik

Bu etkinlikte öğrencilerin Galileo’nun nabız ölçümü için kullandığı basit aleti kullanarak grup 
arkadaşlarının nabız ölçümü yapmaları sağlanacaktır. 

• Öncelikle bu ölçümü Galileo’nun nasıl yaptığına dair aşağıdaki makale öğrencilere verilir. 
Grupların kendi içinde makaleyi okuyarak bu ölçümü nasıl yapacaklarını tartışmaları ve grup 
içinde görev dağılımı planlaması yapmaları sağlanır. 

Nabız Ölçümü ve Sarkaç

Galileo ve Pulsilogium

"Galileo Pisa’da kısa süreliğine tıp eğitimi alırken nabız atışını ölçen basit bir araç yapmak için 
sarkaçtan faydalanmıştır. Bu aletin adı pulsilogiumdu. Bu dönemde tıpta nabız hızının önemli 
olduğu biliniyordu ancak nabız ölçümünün nesnel bir ölçümü bile yapılamıyordu.

Galileo bu soruna dâhice bir çözüm üretmişti ve bu çözüm de oldukça basitti. Kısa bir ipe kurşun 
ağırlık astı. İpi ölçeklendirilmiş tahtaya tutturdu. Sarkacın hareketini başlattı, sonra da parmağını ipin 
asılma noktasından aşağı doğru, hastanın nabzıyla eş zamanlı salınım yapana kadar kaydırdı. Salı-
nım süresi ipin uzunluğuna bağlı olduğundan, nesnel ve tekrarlanabilen bir nabız hızı ölçümünü sağ-
ladı. Bu ölçüm nesnel ve hassas ölçüm doğrultusunda küçük bir adım olmuş, on yedinci yüzyıl ve aka-
binde bilimsel ilerleme bu tür ölçümler üzerine kurulmuştur (Matthews, 2017, s. 295, akt Atlı, 2019)."



Ö Y G - 2  -  M e k a n i k

2 1 3

• Disiplinler arası bu etkinliği yapmaya başlamadan önce dijital ortam ve öğretmen rehberliği ile 
(ya da biyoloji öğretmenin bilgilendirmesi ve göstermesi) nabız nasıl ölçülür, yaparak yaşayarak 
öğrencilerin öğrenmesi sağlanır. 

• Basit sarkacın hareketi esnasında gidiş-geliş sürelerinin ve her bir salınım süresinin eşit olduğu 
öğretmen tarafından giriş kısmında verilmişti.

Gerekli Malzemeler: 

• İp 

• Somun

Etkinliğin Yapılışı:

• İp ve somunla basit sarkaç hazırlanır. Sarkacın asıldığı yerin arkasına çizim yapılabilecek ekran 
konulur. İpin uzunluğu değiştirilebilir şekilde ayarlanmalıdır.

• Nabız atışı ve sarkacın hareketini ilişkilendirirmek için sarkacın salınım hareketi yaparken bir 
gidiş süresi ile iki nabız atışı arasındaki süre eşit olacak şekilde ipin uzunluğu ayarlanabilir.

• Grup arkadaşının ölçümünü yaptıktan sonra öğretmenin nabız ölçümü yapılır. İpin uzunluğu 
ölçülür. Dijital ortamda nabız atışının neden farklı olabilceği araştırılabilir.

Tablo 1. Nabız atışı ile sarkacın ip uzunluğu arasındaki ilişki

İpin Uzunluğu Kronometrede ölçülen değer

Öğrenci nabız atışı

Öğretmen nabız atışı

• İp uzunluğu ve değişkenlerin nabız atışı Tablo 1’e yazılır ya da sarkaç arkasındaki ekrana ip 
uzunluğu işaretlenir ve hangi değişkene ait nabız atışı olduğu yazılır. (Verilerin güvenirliği için 
deney birkaç kez tekraralanabilir. Verilerin ortalaması alınabilir.) Öğrencilerin karşılaştırma 
yapmaları sağlanır.

• Deney kronometre kullanılarak da yapılır ve tabloya veriler eklenir.

• Tablodaki verilere göre grupların fikirleri alınır. İpin uzunluğu ile kişilerin nabız atışı arasındaki 
farkı öğrencilerin görmesi sağlanır. Ayrıca öğrencilerden ipin uzunluğu ile kronomometrede 
ölçülen değeri karşılaştırması istenir. Deneyin sonucu ile ilgili öğrencilerin kendi hipotezlerini 
ifade etmesi istenir.

3. Açıklama
Öğretmen bu aşamada konu ile ilgili öğrencilerin eksik olduğu bilgileri verecektir. Konunun teorik bilgileri 

ve ilgili formüller bu kısımda öğrencilere verilecektir.
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Sunuş yoluyla sarkacın tarihsel bilgisi verilebilir. Dijital ortam ile bu anlatımda görsellerin kullanılması 
sağlanabilir.

Sarkaç İle Çalışma Yapmış Bilim İnsanları

"Galileo, Huygens, Newton’ un çalışmalarında sarkaç önemli bir rol oynamıştır. Newton çalışmala-
rını gerçekleştirirken deneysel olarak sarkaç kullanmıştır. Huygens, Galileo’ nun çalışmalarını geliştire-
rek zamanı ölçebilmek için çalışmalar yapmıştır ( Atlı, 2019)."

Sarkacın bilim tarihindeki gelişiminden ve kullanımından bahsedildikten sonra, genel olarak "Titreşim ha-
reketi nedir?" ön bilgisi verilerek titreşim hareketine ait örnekler sözel olarak ifade edilir. Öğrencilerin fikirleri 
alındıktan sonra deney aşamasına geçilecektir. Deney aşamasında ’basit sarkaç’ deneyi yapıldıktan sonra elde 
edilen verilere göre basit sarkaca ait formül bilgisi verilecektir. 

Titreşim Hareketi
Bir cismin üzerine etki eden net kuvvet bilinirse cismin hareketine dair bilgiye sahip olunur. Bu kuvvet za-

manla değişirse cismin hızı ve ivmesi de zamanla değişecektir. Bir cismin üzerine etki eden net kuvvet cismin 
denge konumundan olan yer değiştirmesi ile orantılı olursa, çok özel bir hareket ortay çıkar. Bu kuvvet, her 
an cismin denge konumuna yönelik olarak etki ederse, bu konum etrafında tekrarlı bir ileri-geri hareket olu-
şacaktır. Bu titreşimli diye adlandırılan harekete bir örnek oluşturur. Titreşim hareketi yapan pek çok sistem 
vardır. Örneğin bir katıdaki moleküller denge konumları etrafında titreşirler (Serway, 1995).

Bu etkinlik kapsamında yapılan alt etkinlikler basit harmonik hareketle ilgilidir. Basit harmonik harekette 
cisimler sonsuza kadar titreşir. Ancak gerçek sistemlerde sürtünme kuvvetlerinin varlığı hareketi sönüm-
lü hâle getirecektir. Basit harmonik hareket yapan birçok sistem vardır. Bu harekete ait örnekler Görsel 4’te 
verilmiştir. Basit harmonik hareket, ivmenin (a) yer değiştirme (x) ile orantılı olduğu bir periyodik salınım 
hareketidir.

Görsel 4. Basit harmonik hareket yapan sistemler

Bu kısımda ayrıca yay sarkacı ve fiziksel sarkaca ait gösteri deneyleri yapılarak gerekli açıklama ve formül 
bilgisi verilir. Dijital ortamda bu sarkaçlar ile ilgili sanal deneyler yapılarak da ilgili açıklamalar da verilebilir.
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Deneyin yapılışı

• Öğrencilerin Görsel 5'teki düzeneği kurmaları istenir. Yapacakları de-
neyler hakkında öğrenciler bilgilendirilir. 

• Bu basit düzenek, esnek olmayan bir ip ve ucuna bağlanmış bir cisim-
den oluşmaktadır. Cisme salınım hareketi yaptırılacağı ve süre ölçü-
münü nasıl yapacakları gösterip yaptırma yöntemiyle verilir. Cismin 
denge konumundan belli bir açıda (θ) çekip bırakılması durumunda yaptığı harekette bir gidiş-gelişi için 
geçen sürenin ölçümünün yapılacağı belirtilecektir. Periyodun tanımını verebilir.

θ l

m

Görsel 5. Basit sarkaç

 • Basit sarkacın hareketi ile ilgili farklı değişkenlerin kullanıldığı üç (3) deney yapacakları öğrencilere açıklanır. 
Deney 1’de ipin uzunluğu, Deney 2’de cismin kütlesi ve Deney 3’de  θ açıları değiştirilerek basit sarkacın peri-
yodunu ölçmeleri istenir. 

Deney 1:

• Farklı uzunluktaki ipler ile sarkacın periyot değerlerinin ölçüleceği deneyde basit sarkacı denge konumun-
dan 10⁰ açı yapacak şekilde çekilir.

• Cismi serbest bırakarak 5 salınım için geçen süre kaydedilir ve bu işlemi üçer kez tekrar edilir. 
• Aynı işlemi farklı uzunluklu ip değerleri için tekrarlayınız.
• Deneyi yaparken cismin kütlesi ve açı aynı kalacaktır.
• Deneye ait veriler kullanılarak Tablo 2 doldurulacaktır.

Tablo 2. İpin uzunluğu ile salınım süresi arasındaki ilişkisi

İp uzunluğu (cm) 5 salınım için geçen süre (s) 1 salınım için geçen süre (s)

10 

40 

90 

• Tablodaki veriler kullanılarak T: periyot (salınım süresi) ve 𝒍: ip uzunluğu olmak üzere T² - 𝒍  grafiği çizilir.

Deney Basit Sarkaç Hareketi

• İp 

• Somun

• Kronometre 

• Cetvel

Malzemeler
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Deney 2:

Farklı kütledeki cisimler ile sarkacın periyot değerlerinin ölçüleceği deneyde basit sarkaçı denge konumun-
dan 10⁰ açı yapacak şekilde çekilir. 

• Cismi serbest bırakarak 5 salınım için geçen süre kaydedilir ve bu işlem üçer kez tekrar edilir. 
• Aynı işleme somun sayısı artırılarak devam edilir. 
•  Deneyi yaparken ip uzunluğu ve açı aynı kalacaktır.
• Deneye ait veriler kullanılarak Tablo 3 doldurulacaktır.

Tablo 3. Somun sayısı ile salınım süresi arasındaki ilişkisi

Somon sayısı 5 salınım için geçen süre (s) 1 salınım için geçen süre (s)

1

4

9 

• Somun sayısının artışı kütle artışı ile orantılı olacağından
• Tablodaki veriler kullanılarak T: periyot (salınım süresi) ve m: cismin kütlesi olmak üzere T- m grafiği çizilir.

Deney 3: 

Farklı açı değerleri ile sarkacın periyot değerlerinin ölçüleceği deneyde basit sarkaçı denge konumundan en 
fazla 10⁰ açı yapacak şekilde çekilir.

• Cismi serbest bırakarak 5 salınım için geçen süreyi kaydedilir ve bu işlem üçer kez tekrar edilir. 
• Aynı işlemi farklı uzunluklu ip değerleri için tekrarlayınız.
• Deneyi yaparken cismin kütlesi ve ipin uzunluğu aynı kalacaktır.
• Deneye ait veriler kullanılarak Tablo 4 doldurulacaktır.

Tablo 4. Sarkacı çekme açısı ile salınım süresi arasındaki ilişki

θ (derece) 5 salınım için geçen süre (s) 1 salınım için geçen süre (s)

5°

8°

10°

• Tablodaki veriler kullanılarak T: periyot (salınım süresi) ve  θ: ipin düşeyle yaptığı açı T - θ  grafiği çizilir.

Not: Her deneyin kontrol değişkeni, bağımlı ve bağımsız değişken tablosu öğrencilere yaptırılabilir. 
Deneyler yapıldıktan sonra ölçümler ile ortaya çıkan grafiklerin analiz edilebilmesi için öğretmen konu ile 

ilgili açıklamayı ve formülü verebilir.
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Sınıf Dışı Ortamda Ek Etkinlik Önerisi
Bu deney, sınıf dışı ortamda ipin uzunluğu 4 m kullanılarak bir sarkaç yapılır. Parkta bir salıncağın yüksek-

liği ölçülebilir, okul bahçesinde bir cismin boyu ölçülür.

Deneyler yapıldıktan sonra öğrencilere, basit sarkaç, fiziksel sarkaç ve yayın ucundaki bir kütlenin hare-
keti ile ilgili formüllerinin de olduğu kısa bilgi verilecektir:

Basit Sarkaç

Görsel 6. Basit sarkaça etki eden kuvvetler

 

Basit sarkaç, düşeyle yaptığı açı θ’<10° gibi küçük açı olması şartıyla yerçekiminin etkisiyle basit harmonik 
hareket yapan Görsel 6’daki gibi bir mekanik sistemdir. İpin ucundaki kütle üzerine etki eden kuvvetler, ip 
boyunca →T  gerilme kuvveti ve m→g ağırlığıdır.

Ağırlığın yörünge boyunca teğetsel bileşeni mg sinθ’dır. Bu kuvvete geri çağırıcı kuvvet denir. İpin ucunda-
ki cisme etki ederken yönü daima denge konumuna doğrudur.

Basit harmonik hareket yapan bir sistemde,

w: açısal frekans w = 2π
T  (1)

a: ivme a = – w2 x (2)

x: yer değiştirme x = Α cos(wt + δ) (3) 

denklemleri kullanılarak

 T = 2π 
l
g  (4) 

hareketin periyodu T elde edilir. l ipin boyu ve g yerçekimi ivmesidir.

T periyot denkleminden görülmektedir ki periyot kütleden bağımsızdır. Yani aynı uzunlukta ip kullanılan 
sarkaçlar aynı yerde eşit periyotla salınır. Yer değiştirme denklemindeki faz açısı ile ilgili açıklama gerekirse 
yapılabilir.
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Fiziksel Sarkaç
Bir fiziksel sarkaç, kütle merkezinden geçmeyen sabit bir eksenden asılan herhangi bir katı cisimden iba-

rettir. Bu bir çubuk da olabilir. Sistem, Görsel 7’deki gibi denge konumundan ayrılırsa salınım hareketi yapa-
caktır. 

Kütle merkezinden (k.m.) d kadar uzakdaki bir O noktasından geçen bir eksene asılan bir katı cisim dü-
şünecek olursak, katı cismin O noktasına göre eylemsizlik momenti I olmak üzere bu sarkacın periyodu T 
olacaktır.

 T = 2π 
I

mgd  (5)

θ d

k.m.

→mg

Görsel 7. Fiziksel sarkaç

Yaya Bağlı Kütlenin Hareketi

Görsel 8. Sürtünmesiz yüzeydeki yaya bağlı kütlenin hareketi
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Bir yayın ucuna bağlı bir kütleden oluşan sistem Görsel 8’de verilmiştir. Bu sistemdeki kütle, yüzey sürtün-
mesiz ise basit harmonik hareket yapacaktır. Bu sistemde kütleyi denge konumuna çağıran geri çağırıcı kuvvet 
→F Hooke Yasası  ile verilir.

Hooke Yasası →F  = – k→x  (6)

k yay sabiti ve x yer değiştirmedir.

Kütle üzerine etki eden →F , yer değiştirme →x  ile doğru orantılı ve onunla zıt yöndedir. Yay sarkacında yayın 
genliği A olacak şekilde gerildiğinde/sıkıştırıldığında kütlenin yer değiştirmesi x ile ifade edilir.

 x = A cos(wt + δ) (7)

Yay ve ucuna bağlı bir cisimden oluşan sistemin basit harmonik hareket yaptığını deneysel olarak kurul-
ması mümkün bir düzenekle Görsel 9’daki gibi görebiliriz.

Görsel 9. Basit harmonik hareketi gösteren deneysel düzenek

 

Titreşen sisteme tutturulan bir kalem hareketli kâğıt üzerine Görsel 9’daki gibi sinüs dalgası çizer. 

Bu harekete ait periyot T

 T = 2π 
m
k                                    (8)

ile verilir. m cismin kütlesi  ve k yay sabitidir.
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Basit Sarkacın Formülüne Ait Tarihsel Bilgi

Christiaan Huygens (1629-1695) aynen Newton gibi hem doğa filozofu hem de matematikçiydi. 

Galileo’nun ötesine geçmiş ve a = Ʋ²
 ɼ  ifadesinden yararlanarak küçük açılar için günümüzde kullanılan 

T = 2π l
g

şeklindeki sarkacın periyot bağıntısını üretmiştir (Stinner, 2007). 

4. Derinleştirme
Öğrenci sarkacın kullanıldığı yeni problem durumlar ile karşı karşıya bırakılır. Elinde uzunluk ölçer ol-

madan bir cismin yüksekliği nasıl ölçülür, Newton’ un 3. Yasası ile ilgili olarak çalışmalarında sarkaçları nasıl 
kullandığı, dünyanın döndüğünü nasıl ispat edebileceğimizi, rezonans durumunda yıkılma tehlikesi yaşayan 
köprüler ile ilgili alt etkinlikler yapılacaktır. 

Problem Durumu 1: Bir Köprünün Yüksekliği Nasıl Ölçülür?
Bu etkinlik için sınıf ortamında kapının ya da sınıf dışı ortamlarda bir çocuk bahçesinde salıncağın yük-

sekliği gibi ölçülecek nesne seçilir. Nesnenin uzunluğunda ip ayarlanır. Bu ipin salınım süresi hesaplanır. Basit 
sarkacın periyot formülü kullanılarak ipin uzunluğu hesaplanır. Cetvelle ipin gerçek uzunluğu ölçülür. Öğren-
cilerin ölçmede hata miktarını görmesi sağlanır. Bu şekilde bir köprünün yüksekliği de ölçülebilir.

Problem Durumu 2: Newton’ un 3. Yasası ve Sarkaç
Newton 3. Yasası “Etki kuvvetinin büyüklüğü tepki kuvvetinin büyüklüğüne eşittir.” Bu yasayı ifade etmeden 

önce iki (2) uzun sarkaç kullanarak bunları birbirine çarpıştırmıştır. Yaptığı deneylerin gözlemleri ve verile-
rinden her etkiye karşılık eşit büyüklükte ve zıt yönde tepki kuvveti oluşur sonucuna ulaşmıştır. Masalarda süs 
olarak kullanılan adı Newton be-
şiği olan bu alet Görsel 10’daki gi-
bidir. Deney için bu aleti kullana-
bilir ya da laboratuvarda 5 sarkaç 
ile bu deney yapılabilir. Önce bir 
sarkaç çekilir, hareket gözlem-
lenir. Sonra aynı anda iki sarkaç 
çekilir, hareket gözlemlenir. Son 
olarak 3 sarkaç çekilir ve durum 
gözlemlenir. 

Gözlemler sonucunda öğren-
cilerin kendi hipotezlerini ifade 
etmeleri istenir.

Görsel 10. Newton beşiği
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Problem Durumu 3: Dünyanın Döndüğünü Nasıl Anlarız?
Öğrencilerin, “Foucault Sarkacı düzeneği neyi kanıtlamıştır?” (Baykal, 2020) makalesini dijital ortamdan 

ya da çıktı olarak verilerek okumaları istenir. Görsel 11’deki gibi düzeneği oluşturmaları sağlanır. Bu etkinlik 
görsel sanat öğretmeni ile birlikte yapılabilir. Sarkaç kullanılırken boya akıtan bir cisim kullanılarak yer düz-
lemindeki izleri öğrencilerin gözlemlemesi sağlanabilir.

Görsel 11. Foucault sarkacı

 

Problem Durumu 4: Rezonans Köprülere Nasıl Etki Eder?
Tacoma Narrows Köprüsü’nün yıkılma anına ait video izletilir. Köprünün yapısal olarak şeklini inceleme-

leri istenir. “Neden yıkılımış olabilir?” sorusu ile başlanır. 

Görsel 12. Rezonans sarkacı düzeneği
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• Bu etkinlikte Görsel 12’deki gibi bir rezonans sarkacı düzeneği oluşturulur. 

• Grupların (ikisi eşit boyda diğerleri farklı olacak şekilde) düzenek kurmaları istenir. 

• Eşit boydaki sarkaçlardan biri bir miktar çekilip bırakılır ve süreç gözlemlenip değerlendirilir. 

• Her bir grubun kendi içinde fikir alışverişi yapmaları sağlanabilir.

• Rezonans tanımı verilebilir.

• Tacoma Narrows Köprüsü’nün rezonansa gelme olayı ile yapılan deneyi karşılaştırmaları istenir.

• Öğrencilerin kendi hipotezlerini ifade etmeleri sağlanabilir. 

• Öğretmen durumu açıklar.

5. Değerlendirme
Değerlendirme yapılırken öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal çıktılarına dikkat edilebilir. 

1. Etkinlik ile ilgili kavramaları kullanarak kavram haritası oluşturulabilir.

 Konusu ile ilgili kavramlar: titreşim, periyot, frekans, yerçekimi ivmesi, genlik basit sarkaç, fiziksel 
sarkaç.

2. Açıklama kısmında yapılan deneylere ait Deney Raporu hazırlanabilir.

3. Bu etkinlikte “Grup Değerlendirme Formu ve Ürün Değerlendirme Formu” kullanılabilir. İlgili formlara 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ

Fizik ve diğer bilim ve disiplinleri birleştiren basit sarkaç kullanabileceğiniz bir ürün öğrencinin 
kendi modelini geliştireceği tasarımlar gerçekleştirebilir.

Fizik

1. Kuantum fiziği harmonik osilatör örneği verilerek çalışma yapılabilir.

2. Enerji: Mekanik enerji (kinetik ve potansiyel enerji) dönüşümünü 
basit sarkaç kulllanarak etkinlik yapılabilir. Öğrencilere kodlama 
yaparak basit sarkacın hareketi sonucunda enerji dönüşümü ile ilgili 
ders materyali hazırlatılabilir.

3. Basit harmonik hareket ve çembersel hareketin ilişkisinin gösterildiği 
etkinlik verilebilir. 

Matematik

1. Galileonun sarkaç yasalarını geliştiren Huygens nesne hangi 
noktadan başlarsa başlasın belirli noktaya aynı sürede ulaştığı eğrinin 
çember değil sikloid olduğunu “geometrinin ayak izlerini takip ederek” 
keşfetti (Matthews, 2017, s.311).
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Matematik

Buna göre sikloid nedir? Bir geometrik model tasarlayarak  bu 
geometrik şekli gösteriniz?

2. Sarkaç dalgaları nedir? Yay sarkacı kullanarak Görsel 13’teki gibi 
sinüssel dalga oluşturulabilir. Matematik disiplinini kullanarak elde 
edilen sinüssel dalgaların denklemlerini bulmaya yönelik çalışmalar 
yapılabilir. 

Görsel 13. Yay sarkacı

Teknoloji

1. Mikro denetleyici ve mikro işlemcileri kullanarak probleme çözüm 
sunabilecek bir basit sarkaç ürün tasarlayabilir misiniz?

2. Ters sarkaç nedir? Ne Amaçla kullanılır?(robot teknolojisi-yürüyen 
robot ve robot kol teknolojileri araştırılabilir.)

3. Balistik sarkaç nedir? Ne amaçla kullanılır?

4. Deprem simülatörü yaptırılabilir.

Astronomi
Konik sarkaç nedir? Hooke konik sarkaç ile  gezegenlerin hareketine 
dair bir model kurmuştur. Hooke’ un çalışmaları araştırılabilir.
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Müzik

Müzik enstrumanlarındaki titreşim hareketi, sarkaç hareketi ile 
ilişkilendirilerek bir çalışma yapılabilir. Farklı müzik enstrumanlarına 
ait seslerin basit sarkaçla açıklaması yapılabilir. Müzik öğretmeni ile 
disiplinler arası çalışma yapılarak “Metronom nedir?”, “Nasıl çalışır?” 
uygulamalı olarak öğrencilere gösterilebilir.

Görsel 14. Metronom

Müzik ile disiplinler arası çalışma yapılırken okul dışı ortamlar da 
kullanılabilir. Üniversitelerin konservatuarlarında çalışma yapılabilir.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar öğretmeni ile sınıf dışı ortamda disiplinler arası bir 
çalışma yapılabilir. Bu amaçla, sanatsal bir çalışma için basit harmonik 
hareket yapan bir boya kutusu ve boyanın iz bırakacağı geniş bir 
yüzeye sahip materyal kullanılabilir. Bu etkinlik sınıf dışı ya da okul dışı 
ortamda gerçekleştirilebilir.

Proje Görevi
1.  Yay sarkacı kullanarak titreşimi sönümleyebilen bir deprem platformu tasarlayınız.

2.  Yay sarkacının arabaların ya da bisikletlerin hareketinde nasıl bir etkiye sahip olduğu ve ne amaçla kul-
lanıldığı ile ilgili araştırma yapınız. Araştırma sonunda sarkaç kullanarak basit bir araba tasarlamalarını 
sağlayınız.
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Görsel Kaynakça
Görsel 1: https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=dayton150343994189116&-

disposition=inline
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

MARS’TA ELEKTRİK BULUNDU
EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-2

MODÜL Termodinamik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Termodinamik yasalarını açıklar.

• Termodinamiğin uygulama alanları ile ilgili örnekler verir.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Makine mühendisliği

• Enerji sistemleri mühendisliği

• Malzeme Mühendisliği

• Kimya

• Biyoloji/Astrobiyoloji

• Ziraat

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Beyaz eşya tamircileri, bilim 
merkezi, bilim müzesi, makine mühendisliği bölümü, üniver-
sitelerin enerji sistemleri mühendisliği bölümü ve fizik bölü-
mü.

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları, üni-
versitelerin dijital eğitim platformları. 

ARAÇ-GEREÇLER
Bilgisayar, demir levha, mum, peltier, multimetre, krokodil 
kablo.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinlikte aşağıdaki terim ve kavramlar hakkında bilgi 
edineceksiniz:

Termodinamik yasaları, termoelektrik etki. 

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, soru cevap, 
modelleme.
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ÖZET
Bu etkinlikte probleme dayalı öğrenme yaklaşımı kullanılarak uzay çalışmalarına dikkat çekilmiş termodi-

namik yasaları ve termodinamiğin uygulama alanlarına ait görevlere yer verilmiştir.

1. Problemin Ortaya Konulması
Öğrencilere günlük yaşam ve teknolojik gelişmeler temelinde uzay çalışmaları kapsamında bir problem 

durumu ortaya koyulur. 

Perseverance (Azim) uzay aracının Mars’a iniş görüntüleriyle (URL 1) problem durumunun daha iyi an-
laşılması sağlanır. Perceverance'nin Mars'a İniş Anı Kamerada" isimli videoya, etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.

Görsel 1. Mars’ta Mars kolonisine bakan astronot illüstrasyonu

Öğrencilerin Mars’la ilgili farkındalıklarını belirlemek ve problem durumunu ortaya koyabilmek için Gör-
sel 1 eşliğinde şu sorular sorulur: 

“Mars çalışmaları neden bu kadar önemli? Bu güne kadar hangi ülkeler Mars’a hangi uydu ya da aracı gön-
derdi? Mars’ta kurulacak yaşamla ilgili araştırmalar ve deneyler kaç yıl önce başladı? Uzay madenciliğinde 
Mars’ın yeri nedir? Güneş bir gün bir kırmızı dev ve Dünya’mız yaşanılamaz bir yer olduğunda bir Türk bilim 
insanı olarak siz nasıl bir yaşam alanı tasarlardınız?” 

2. Problemi Tanımlama
Bu etkinlikte problem durumu enerji ihtiyacının giderilmesidir. Bu problem durumuna yönelik, Mars’taki 

en yüksek ve en düşük sıcaklıklar göz önüne alınarak normal sıcaklıkta yaşamayı sağlayacak bir yaşam alanı 
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için enerji ihtiyacını karşılayabileceğimiz bir sistem tasarlanacaktır.

Bu etkinlik kapsamında aşağıdaki alt problemlere de değinilerek bu problemlerin çözümüne yönelik çalış-
malar gerçekleştirilebilir.

• Mars yüzeyinde keşif yapan bir kara ya da hava taşıtı tasarlayınız. Hangi sistem ve enerjiyle nasıl çalışa-
cağını, hangi malzemeden yapıldığını, hızını ayrıntılı olarak anlatınız.

• Mars’ta tarım yapmak için şartları değerlendiriniz. Su, toprak, hava ve iklim şartlarının bir ön araştır-
masını ortaya koyunuz.

• Mars’ta kullanılmak üzere astronot kıyafetlerini koruyucu ve dayanıklı olacak şekilde basınç, sıcaklık ve 
ışık etmenlerini göz önüne alarak tasarlayınız. 

• Tasarımlarınızı atık malzemeler kullanarak maket hâlinde/çizim programlarını kullanarak/sözlü su-
num yaparak/yazılı olarak sunabilirsiniz.

3. Probleme Yönelik Geçici Çözüm Önerileri Geliştirme
Problemin çözümüne yönelik gerekli bilgilerin tanımlanması ve bu bilgilerin hangi kaynaklardan edinile-

ceğine yönelik bir tartışma gerçekleştirilir. Öğrenciler probleme yönelik geçici çözüm önerilerini ortaya koya-
bilmesi için termodinamik yasalarıyla ilgili araştırmalar yapar. 

Termodinamiğin 1. Yasası: Sisteme verilen ısı, sistemin enerjisini artırır ve sistem dışarıya iş yapar. Bu 
enerjinin korunumunun bir ifadesidir (Buche ve Jerde, 2000).

Termodinamiğin 2. Yasası: Entropi, sistemin düzensizliğinin bir ölçüsüdür. Yalıtılmış bir sistemin ken-
diliğinden değişimine izin verilirse sistem entropisini artıracak veya en azından sabit tutacak şekilde değişir. 
Çok düşük olasılıklı bir durumda sistem çok düzenlidir ve entropi sıfırdır. Daha olası durumlarda sistemin 
düzensizliği büyür ve entropi artar. Bu yasa zamanın yönünü açıklar ve evrenin durmaksızın düzensizliğe 
gittiğini söyler (Buche ve Jerde, 2000). Başka bir açıdan baktığımızda ısı enerjisini %100 mekanik enerjiye dö-
nüştüren bir makine fiziksel olarak imkânsızdır (Fishbane, Gasiorowicz ve Thornton, 1996). 

Termodinamik 1. yasaya uymayan hiçbir olay gerçekleşmez. Bununla birlikte birçok olay termodinamik 1. 
yasaya uysa bile gerçekleşmez. Örneğin yerdeki bir taş içindeki ve etrafındaki ısıl enerjiyi kullanarak havaya 
fırlayamaz. Ya da sıcak su-buz karışımı dengeye gelir, enerji korunur ancak hiçbir zaman buz daha soğuk, su 
daha sıcak olmaz (Buche ve Jerde, 2000). 

Termodinamiğin 3. Yasası: Bir maddenin sıcaklığını sonlu mertebede işlemle mutlak sıfıra indirmek im-
kânsızdır.

Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası: Termodinamiğin bu en basit yasası, diğerlerinden yarım asır sonra bu-
lunmuştur. 1. yasadan önce adlandırılabilmesi için adı sıfırıncı yasa olmuştur. Bu yasaya göre bir sistem iki 
farklı sistemle termodinamik dengedeyse bu sistemler de birbiriyle termodinamik dengededir. Yani, sistemle-
rin arasında ısı veya madde alışverişi olmuyorsa bu sistemler, termodinamik dengededir. Sistemler bir denge 
sıcaklığındadır.

Termoelektrik etki/Seebeck etkisi/Peltier etkisini ve nerelerde kullanıldığını araştırınız. Mars’taki en yük-
sek ve en düşük sıcaklıklar göz önüne alınarak, enerji ihtiyacını gidermeye yönelik olarak sıcaklık farkı ile 
elektrik enerjisi oluşturabilen bir düzenek tasarlanacaktır. 



Ö Y G - 2  -  T e r m o d i n a m i k

2 2 9

4. Veri Toplama Analiz Etme
Araştırma bulguları sonucunda tasarlanacak düzenek için gerekli materyaller tespit edilir. Görsel 2’de bir 

peltier örneği verilmiştir. Öğrenciler öğrenme ortamlarının imkânları doğrultusunda edinebilecekleri bir pel-
tierle elektrik enerjisi elde etmeyi deneyimler. 

Örnek Tasarım

Gerekli malzemelerle deneysel tasarım süreci adımları izlenerek oluşturulabilecek örnek bir düzenek Gör-
sel 3’te verilmiştir. Öğrenme ortamı ve imkânları doğrultusunda farklı çözüm yolları geliştirilerek denenebilir.

Görsel 3. Örnek düzenek tasarımıGörsel 2. Örnek peltier

Görsel 3’te Birden fazla peltierı seri bağlayarak oluşturulan örnek düzenek ile bir dakikada elde edilen vol-
taj değerleri Tablo 1’e kaydedilir. 

Tablo 1. Peltier sayısının voltaja etkisi

Seri bağlanan peltier sayısı Sistemin 1 dakika sonunda ulaştığı voltaj değeri (V)

1

2

3

İstenilen sayıda peltieri seri bağlayarak geçen farklı sürelerde elde edilecek voltaj değerleri Tablo 2’ye kay-
dedilir.

Tablo 2. Geçen sürenin voltaja etkisi

Mumlar yanmaya başladıktan sonra geçen süre Sistemin elde ettiği voltaj değeri (V)

1 dakika

2 dakika

3 dakika
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Burada farklı değişkenler kullanılarak oluşturulacak farklı düzeneklerle elde edilen veriler tablo hâlinde 
sunularak yorumlanabilir.

5. Sonuç Çıkarma
Öğrencilerin ortaya koydukları tasarımların problem durumuna çözüm oluşturup oluşturmadığı disiplin-

ler arası yaklaşım temelinde tartışılır. Etkinlik sürecinde ortaya koymuş oldukları ürün ve araştırma bulgula-
rını yazılı ve sözlü olarak sunması beklenir. 

DEĞERLENDİRME
1. Etkinliğin karekodunu kullanarak Özdeğerlendirme ile Süreç ve Ürün Değerlendirme Formu’na ulaşa-

bilirsiniz.

2. Bardakta unutulmuş, soğumuş çayınızı çalkalayarak ısıtmanınız mümkün mü? Soğuk çayın bardak ter-
mos gibi izole bir ortamdayken çalkalanması ile ortaya çıkabilecek durumlara yönelik sunu hazırlayı-
nız. 

3. Mars’ın atmosferindeki şiddetli rüzgârlar ve kum fırtınaları nasıl oluşur? Hava olaylarının sıcaklıkla 
ilişkisi nedir? Araştırınız bir poster hazırlayınız.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ
1. Termodinamik yasalarının matematiksel modelleri disiplinler arası yaklaşımla irdelenebilir. 

2. Kara deliklerin termodinamiği araştırılabilir. 

3. “Buzdolabı nasıl çalışır? Buzdolabındaki enerji dönüşümleri nelerdir? Klima nasıl çalışır? Klimadaki 
enerji dönüşümleri nelerdir?” sorularından hareketle mini soğutucu ya da klima tasarlanabilir. Bu tasa-
rı sürecinde buzdolabı tamircileri ile tasarıma yönelik fikirler video ile kayıt altına alınabilir.

KAYNAKÇA
URL1: https://www.trthaber.com/haber/dunya/perceverancein-marsa-inis-ani-kamerada-558720.html. (Eri-

şim Tarihi: 14.07.2021)

Bueche, F. Jerde, D. A. (2000). Editör: Prof. Dr. Kemal ÇOLAKOĞLU. Fizik İlkeleri. Palme Yayıncılık. 1. Baskı.

Fishbane P. M., Gasiorowicz, S. Thornton, S. T. (1996). Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cengiz YALÇIN. Temel Fizik. 
Arkadaş Yayınevi. 4. Baskı.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ELEKTRİK AKIMIN OLUŞTURDUĞU MANYETİK ALANDAN 
İNDÜKSİYONA: BİR YOLCULUK HİKÂYESİ

EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-2

MODÜL Elektromanyetizma

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR

• Manyetik alan kaynakları hakkında uygulamalar yapar.

• Manyetik alan içerisinde akım taşıyan bir ilmeğe etki eden 
kuvvetlerin döndürme etkisini açıklar.

• Kapalı bir iletken halkada oluşan elektromotor kuvvetini et-
kileyen değişkenleri belirler.

• İndüksiyon elektromotor kuvveti ve akımı ile ilgili uygula-
malar yapar.

• Günlük yaşamda kullanabileceği transformatör tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Matematik (geometri)

• Mühendislik (elektronik) 

• Tıp (MR teknolojisi)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Hastanelerin MR tarama bölü-
mü, üniversitelerin elektromanyetizma laboratuvarı.

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları, üni-
versitelerin dijital eğitim platformları.

ARAÇ-GEREÇLER

Bobin, güç kaynağı, ampermetre (ibreli), voltmere (ac), kro-
kodil kablo, çubuk ve u mıknatıs, demir tozu, A4 kâğıdı, bakır 
ve çinko levha, 4-5 adet neodyum mıknatıs, düz ve u demir 
çekirdek.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, buluş ve sunuş yöntemi, soru 
cevap teknikleri, gösteri deneyleri.
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Özet
Elektromanyetizma havacılık, robotik, tıp, rüzgâr türbini, otomobil, elektronik, vb. birçok alanda önemli 

bir çalışma alanına sahiptir. Ayrıca mıknatıslar hoparlör, motor, parçacık hızlandırıcı, bilgisayar bellekleri, 
vb. gibi birçok aygıtta bulunmaktadır. Dolayısıyla konu ile ilgili zengin eğitim-öğretim ortamı oluşturulabilir. 
Öncelikle manyetik alan kaynakları sonra manyetik indüksiyon ile ilgili deneyler yaparak öğrencilerin günlük 
hayatta elektromanyetizma ve elektromanyetik indüksiyonun çalışma alanlarını kavramaları amaçlanmıştır. 
Açıklama bölümünde deneyler belli bir sıralama ile verilmiştir. Derinleştirme bölümünde elektromenyetik 
indüksiyonun günlük hayatta kullanım alanı ile ilgili deney yapılması sağlanır. Değerlendirme bölümünde 
elektromanyetizma konusunda çalışmış bilim adamları ve yaptıkları deneyler ile ilgili yapılandırılmış grid 
çalışması verilmiştir. Öğretmenler laboratuvarın durumuna göre ek etkinlikleri kullanarak ya da kendi etkin-
liklerini uygulayarak süreci zenginleştirebilir. 

1. Giriş
Elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi öğrencilerin görmeleri için elektrik akımı geçen telin pusula 

iğnesini nasıl saptırdığı ile ilgili gösteri deneyi yapılacaktır. Oersted tarafından 1817’de yapılmış bir deneyin 
benzeri yapılacaktır.

Deneyin yapılışı

Önce bir mıknatısın yanına pusula yaklaştırılır. Daha sonra üzerinden 
elektrik akımı geçen iletken bir tele Görsel 1’deki gibi pusula yaklaştırılır. 

          Görsel 1. Üzerinden akım geçen telin pusulaya etkisi

Öğrencilerin ön bilgisi farklı olabilir. Bazıları pusulanın sadece yön bulmak için kullanıldığını bilir. Bazı öğ-
renciler pusulanın da aslında bir mıknatıs olduğunu bilir. Öğrencilerin hazır bulunuşluk durumuna göre gösteri 
deneyi ve sorulacak sorular tekrar düzenlenebilir. Bu gösteri deneyinde ayrıca pusula bir hoparlöre, bir bobine 
veya herhangi bir elektrik akımı taşıyan alete yaklaştırılılarak durumun farkına varmaları sağlanır. Gösteri dene-
yi ile öğrencilerin dikkatini çektikten sonra; şu sorular sorulur:

1. Gözlemlediğiniz bu deneyde ne oldu? Pusula neden sapmış olabilir?

Öğrencilerin cevapları arasında ’elektrik telinin etkisi’ cevabı varsa, deney tekrar edilir. Tel üzerinden elektrik 
akımı geçmediğinde pusula yaklaştırılır. Öğrencilerin pusulayı gözlemlemeleri istenir. 

2. Son durumda “Pusula neden sapmadı?” sorusu yöneltilir. 

Öğrencilerin, gözlem sonuçlarını ve deney sonrası fikirlerini kullanarak hipotez cümlesi kurmaları istenir.

Deney

• Güç kaynağı 
• Krokodil kablo
• Reosta
• Pusula
• Ampermetre

Malzemeler
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2. Keşfetme
Bu kısımda farklı mıknatıs türlerinin manyetik alan çizgilerini keşfedilecek ve iki mıknatısın birbirine et-

kisi ile ilgili tasarım yapılacaktır.

1. Etkinlik

Bu etkinlikte farklı mıknatıslar ve çivi ile ince tel kullanarak yapacakları bir elektromıknatısın 
manyetik alan çizgilerinin gözlemleneceği bir düzenek kurulacaktır. Manyetik alanın etkisi ve yönü 
farklı mıknatıslar için deneyimlenecektir. 

Gerekli malzemeler:

• Çubuk, u ve neodyum mıknatıs  • 5 cm’lik çivi, ince tel kablo

• Krokodil kablo  • Kalem pil

• Demir tozu  • A5 ya da asetat kâğıdı

Deneyin Yapılışı:

Deney 1-a: 

- Mıknatıslar birbirini etkilemeyecek şekilde yan yana konulur ve üzerlerine A5 kâğıt yerleştirilir. 
Kâğıtlar üzerine yeterli miktarda demir tozu serpilir. 

- Kâğıt üzerindeki demir tozları yardımıyla manyetik alan çizgilerinin durumunu gözlemleyen 
öğrencilere soru sorulur:

Kâğıtlar üzerindeki demir tozlarının karşılaştıracak olursanız elektromıknatıs üzerindeki demir 
tozları hangi mıknatısın üzerindeki demir tozlarına benziyor? Neden böyle bir durum gerçekleşmiştir?

Deney 1-b: 

U mıknatıs üzerindeki kâğıda Görsel 2’deki gibi biraz daha demir tozu serpiştirilir. Demir tozlarının 
durumu ile ilgili olarak;

Görsel 2. U mıknatıs manyetik alan çizgilerinin demir tozları ile gösterimi

Manyetik Alan Çizgileri Hangi Yönde?
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U mıknatıs üzerindeki demir tozları gözlemlerinize göre manyetik alan etkisi hangi yönlerdedir? 

(Bu deneyin amacı manyetik alanın üç boyutlu olduğunu göstermektir.)

Deney 1-c:

- İki çubuk mıknatıs karşılıklı yerleştirilerek üzerlerindeki kâğıda demir tozu serpilir. Çubukların 
arasındaki mesafe artırılırak deney tekrarlanır. 

- Bu denemeler sonunda demir tozlarının görünümü gözlemleyen öğrencilere aynı kutuplu ve zıt 
kutuplu yerleştirilen mıknatıslar üzerindeki demir tozları için şu sorular sorulur:

 Mıknatıslar birbirlerine nasıl kuvvet uygular? Gözlemlerinize göre açıklayabilir misiniz?

Not: Öğrencilerin hazır bulunuşluğuna bağlı olarak soru-cevap yöntemi kullanılmadan deneylerin so-
nunda manyetik alan çizgileri ile ilgili hipotez cümlesi kurmaları istenir. 

2. Etkinlik

Bu etkinliğin amacı bir mıknatıs ve bir elektromıknatısın birbirine etkisini ve bu etkinin nelere bağlı 
olduğunu keşfetmektir.

Gerekli malzemeler:

• Farklı sarım sayısına sahip 
üç bobin

•  2-3 adet neodyum mıknatıs 

• 3-4 adet  lastik (Yay ya da 
dinamometre kullanılabilir.) 

• krokodil kablo 

• güç kaynağı 

• reosta

Deneyin Yapılışı:

İki mıknatısın birbiri üzerine 
etkisi gözlemlenecektir. Bobinden 
bir elektromıknatıs yaparak bir neodyum mıknatısa nasıl etki ettiğinin gözlemleneceği Görsel 3’teki 
gibi bir düzenek kurulur. 

• Güç kaynağından ayarlanan gerilimin 3 farklı değeri ile mıknatısların durumu incelenir. 

• Farklı sarımlı 3 bobin kullanarak sabit gerilimde deney tekrar edilir.

• Akımın yönü değiştirilerek deney tekrarlanır.

Öğrenciler/gruplar gözlemleri sonunda bobinin neodyum mıknatısa manyetik etkisi ile ilgili 
hipotezini ifade eder.

İki Mıknatısın Birbirine Etkisi

Ampermetre

Reosta Güç kaynağı

Bobin

Görsel 3. Elektromıknatıs ve neodyum mıknatısın birbirine etkisi
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Not: Açıklama kısmında konu ile ilgili gerekli bilgi verildikten sonra öğrencilerin Keşfetme bölümündeki 
hipotez cümlelerini bu bilgilerle karşılaştırmaları sağlanır.

3. Açıklama
Bu bölümde elektromanyetizmanın gelişim süreci, bilim adamlarının yaptıkları deneylerin benzeri yapıla-

rak konu ile ilgili kavramların açıklamaları verilecektir. 

Manyetik Alan Kaynakları
Doğal mıknatıslar haricinde hareketli yükler ya da elektrik akımları manyetik alan kaynaklarıdır. Giriş bö-

lümünde yapılan etkinlikte görüldüğü üzere mıknatıslar nasıl ki pusulanın sapmasına sebep oluyorsa, elekt-
rik akımı geçen iletken bir tele yaklaştırılan pusula da sapmıştır. Elektrik akımının da manyetik etkisi vardır. 
Uzun iletken tel, halka şeklindeki tel ya da bobinin üzerinden elektrik akımı geçtiğinde oluşan manyetik ala-
nın nelere bağlı olduğu yapılacak deneylerle görülecektir.

Biot-Savart Yasası
Bit ve Savart üzerinden akım geçen bir iletkenin manyetik alanı ile ilgili birçok deney yapmışlardır. Yaptık-

ları deneyler sonrasında Biot-Savart Yasası adı verilen manyetik alan ve onu oluşturan elektrik akımı arasın-
daki matematiksel bir ifadeyi bulmuşlardır.

Görsel 4. Üzerinden akım geçtiğinde doğrusal telin 
pusula iğnelerine etkisi deney düzeneği

Deney 1:

Akım taşıyan doğrusal iletken te-
lin çevresindeki manyetik alanı araş-
tırmak için Görsel 4’teki gibi deney 
düzeneği kurulur.

Deneyin yapılışı

Görsel 4’teki deney düzeneği kurulur. İnce 
karton üzerine birkaç tane pusula yerleştirildik-
ten sonra, uzun düşey iletken telden elektrik akı-
mı geçirildiğinde pusula iğnelerinin telin etrafında 
oluşturduğu görüntü incelenir.

“Pusula iğneleri manyetik alanın yönünü gös-
termektedir.” bilgisi verilir. Bu deneyde demir tozu 
da kullanılabilir. Elektrik akımının büyüklüğü, yönü 
ve pusulaların yeri değiştirilerek deney tekrarla-
nır. Öğrencilerin yaptıkları deneyde değişkenlerin 
değişmesi ile pusula iğnelerinin durumuna ya da 
demir tozlarının görüntüsüne ait gözlemlemelerini 
Tablo 1’e yazmaları istenir.

Deney

• Uzun iletken tel

• Reosta

• Pusula

• Güç kaynağı

• Ince karton

• Üç ayak

• Ampermetre

Malzemeler
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Tablo 1. Elektrik akımının pusula ve demir tozlarına etkisi

Elektrik akımı 
arttığında

Elektrik akımının yönü 
değiştiğinde

Pusulalar telden 
uzaklaştırıldığında

Pusula iğnelerinin 
durumu

Demir tozlarının 
görüntüsü

Düz telin manyetik alanının yönünü bulmak için sağ el kuralı kullanıldığını göstermek için Görsel 5 gösterilir. 
“Sağ el kuralı: İletken teli sağ elin baş parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde avuç içine alınırsa, dört par-
mak manyetik alanın B⃗ yönünü gösterecektir.” bilgisi verilir. Öğrencilerin deneyimlemesi sağlanır.

Görsel 5. Elektrik akımı geçen düz telin etrefındaki manyetik alanın yönü/sağ el kuralı
 

Oluşan manyetik alanın büyüklüğü

B =
µₒi 

2ᴨd
(1)

ile ifade edilir. d manyetik alanı ölçülen noktanın tele uzaklığı,  i elektrik akımı,

µₒ  serbest uzayın manyetik geçirgenliğidir.  µₒ = 4ᴨ . 10-7  T . m / A yerine yazılırsa

B =
2.10-7i

d
(2) 

denklemi elde edilir.
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Deney 2: 

İletken bir tel çember şeklinde birkaç defa sarıldıktan sonra Görsel 6’daki gibi deney düzeneği kurulur. Yüzey 
olarak asetat kâğıdı kullanılabilir. Pusula kullanmak yerine demir tozları düzleme serpilir. Devreden elektrik akı-
mı geçirildiğinde çembersel telin manyetik alan çizgileri demir tozlarının görüntüsü ile incelenir. Sağ el kuralı 
ile bu manyetik alanın yönü gösterilir. Sağ elin dört parmağı çemberi kavrar, baş parmak çember merkezindeki 
manyetik alanın yönünü gösterir.

Manyetik alan çizgileri

ak
ım

taş
ıyan

tel halka

Görsel 6. Çembersel telin manyetik alanı
 

Çembersel telin merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü 

B =
2ᴨ10-7i

d
(3)

ile verilir. d çemberin yarıçapıdır. 

Solenoidin (Bobin) Manyetik Alanı
Bir solenoid demir çekirdek ya da plastik bir 

yüzey etrafına bir bakır telin sık olarak sarılması 
ile elde edilir. Görsel 7’de üzerinden akım geçen 
bir solenoid ve içindeki mayetik alan çizgileri gös-
terilmiştir. Keşfetme bölümünde yapılan deneyde, 
çivi ve tel ile yapılan solenoid bir elektromıknatıs 
görevi görür. Solenodin uçları bir kalem pile bağ-
landığında üzerindeki demir tozlarının görüntüsü, 
çubuk mıknatısın manyetik alan çizgilerinin gö-
rüntüsüne benzediği görülür.

Görsel 7. Solenoid (bobin) manyetik alan çizgileri
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Solenoidin içindeki manyetik alanın büyüklüğü

B =
4ᴨkiN

l
(4)

ile verilir. N, solenoidin sarım sayısı, l, solenodidin uzunluğu ve i, üzerinden geçen akımdır. 

Manyetik Kuvvet
Yüklü bir parçacık manyetik alan içinde hareket ediyorsa bu parçacığa manyetik kuvvet etki eder. Aynı şekilde 

manyetik alan içindeki üzerinden elektrik akımı geçen bir tele manyetik kuvvet etki eder. Çünkü elektrik akımı, 
çok sayıda yüklü parçacığın kararlı hareketinden kaynaklanır. Keşfetme bölümünde bobinin mıknatısa etkisi göz-
lemlenmişti. Benzer şekilde mıknatıs ya da manyetik alan içinde akım geçen iletken tele manyetik kuvvet etki eder.

Deney 3: 

Görsel 8’deki düzenek kurulur. Kalem pil yerine güç kaynağı, tel 
yerine 1 cm eninde uzun alüminyum folyo kullanılabilir. Devrede re-
osta kullanılmasına dikkat edilmelidir. U mıknatıs yerine bir bobin-
le elektromıknatıs hazırlanarak kullanılabilir. U mıknatıs arasındaki 
telin hareketi incelenecektir. Deney düzeneği hazırlanırken hareketi 
incelenecek iletken tel düşey konumda tutulabilir. Mıknatıs bu duru-
ma göre yerleştirilmelidir. Elektrik akımının yönü ve pil saysı değişti-
rilerek telin durumu gözlemlenir.

Görsel 8’deki deney düzeneğinde büyüklüğü B olan bir man-
yetik alan içinde l  uzunluğundaki telden i akımı geçtiğinde, tele 
uygulanan manyetik kuvvet 

F = i . l  × B (5)

İle verilir. Denklem 5 bir vektörel çarpımdır. Dolayısıyla F, l  ve 
Bvektörel nicelikleri arasındaki açı Fin büyüklüğünü etkiler. 

l ve B arasındaki açı θ olursa, manyetik kuvvetin büyüklüğü 

F = i l B sin θ (6)

ile ifade edilir. İletken tele etki eden manyetik kuvvetin yönü-
nü bulmak için Görsel 9’daki gibi sağ el kuralı kullanılır.

G
ü

ç 
ka

yn
ağ

ı

Anahtar

Reosta

Mıknatıs

Görsel 8. Manyetik kuvvetin 
gözlemleneceği deney düzeneği

Sağ El Kuralı
Akım

Manyetik
 kuvvetin yönü

Manyetik 
alanın yönü

Elektrik  akımının yönü

Görsel 9. Manyetik alan içinde akım geçen tele etki 
eden kuvvetin yönünün sağ el kuralı ile gösterimi
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Manyetik Alan İçinde Akım Taşıyan Tele Etki Eden Tork
Manyetik alan içinde, akım taşıyan bir tele 

manyetik kuvvet etki eder. Benzer şekilde bir 
tel çerçeve manyetik alan içine konulduğun-
da karşılıklı kenarlarına etki eden kuvvetlerin 
yönü (Sağ el kuralı ile deneyimlenebilir.) zıt 
yönlü olacaktır. Bir araba direksiyonunun dön-
mesi gibi iletken çerçevenin dönmesine sebep 
olur. 

Görsel 10’daki gibi basit bir motorun çalış-
ma prensibi, manyetik alan içinde kapalı bir 
iletken halka ya da çerçeve üzerinden akım 
geçtiğinde dönmesidir. Ayrıca voltmetre ve 
ampermere gibi ölçüm aletleri manyetik kuv-
vetin döndürme etkisinden (tork) yararlanıla-
rak yapılmıştır.

Elektromanyetik İndüksiyon
"Elektrik akımı manyetik alan oluşturuyorsa, manyetik alan da elektrik akımı oluşturabilir mi?" sorusunun 

cevabı 1831 yılında Faraday tarafından yapılan deneyler ile (aynı dönemde Joseph Henry benzer çalışmalar 
yaparak) cevap bulmuştur (Serway, 1995). 

Deney 4: Faraday Deneyi 

Manyetik alanı değiştirerek elektrik akımını meydana getirebil-
mek için Görsel 11’deki gibi basit bir düzenek kurulur. Galvonometre 
yerine ampermetere (mili) kullanılabilir. Farklı mıknatıslar kullanarak 
oluşan akımın büyüklüğü karşılaştırılabilir. Mıknatıs sabit tutulduğun-
da oluşan durumu incelenir.

Bu basit deneyde oluşan akıma “indüksiyon akımı” denir. Kararlı 
bir manyetik alan ile elektrik akımı oluşmaz. Manyetik alan değiştirile-
rek “İndüklenmiş elektromotor kuvvet” üretilir. 

İndüksiyon elekt-
romotor kuvveti, Fa-
raday’ın indüksiyon 
kanunu olarak ifade 
edilir ve 

� = – (7)
Δф
Δ�

ile verilir. Φ, man-
yetik akı (birim yüzey-
den geçen manyetik 
alan) ve t zamandır.

• Bobin
• Mıknatıs
• Krokodil kablo
• Ampermetre (25-0-25 mA)

Malzemeler

Görsel 11. Faraday deneyi

Görsel 10. Basit motor
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Lenz Kanunu

Bir halka ya da bir bobin içinden geçen manyetik akı değiştirildiğinde, halkada indüksiyon akımı oluş-
tuğunu gözlemleriz. Bu indüksiyon akımı da manyetik alan oluşturur. Halkanın oluşturduğu manyetik akı, 
içinden geçen manyetik akının değişimine karşı koyacak yönde oluşur. Manyetik akı artıyorsa azaltacak yönde 
manyetik akı oluşturak indüksiyon akımı oluşur. Manyetik akı azalıyorsa, azalmaya karşı koyacak şekilde aynı 
yönde manyetik akı oluşturan indüksiyon akımı oluşur (Serway, 1995).

Deney 5: Lenz Kanunu Deneyi 

Deneyin Yapılışı

Görsel 12’deki düzenek kurulur. Deneyde A4 boyutundaki alümin-
yum folyodan halka yapılabilir. Güçlü mıknatıs (5-6 adet neodyum mık-
natıs) kullanılması önerilir. Mıknatıs aynı maddeden yapılmış iki farklı 
halkanın ( Görsel 11) içinden geçirilir. Bu deneyde öğrencilerin mıkna-
tısı hareket ettirerek halkanın hareketini kendisinin deneyimlemesi 
sağlanmalıdır. Halkanın oluşturduğu etkiyi eliyle hissetmesi etkili ola-
caktır. 

• Çinko

• Bakır ya da alüminyum 2 halka 
(Halkalardan biri kesik olacak.)

• 5-6 adet neodyum mıknatıs

• İp

Malzemeler

İp

Alüminyum 
halka

Mıknatıs

Görsel 12. Lenz Kanunu'nun deneysel gösterimi

Jenaratörler ve Motorlar

Jeneratörler ve motorlar elektromanyetik indüksiyon ilkesine göre çalışırlar. Jeneratörler, mekanik enerjiyi 
elektrik enerjisine çevirir. Jeneratörün çalışma şekli: Manyetik alan içine yerleştirilmiş bir halka dış etkiyle 
döndüğünde, halka içinden geçen manyetik akı değişir. Bu değişim halkada indüksiyon akımına sebep olur. 
Halkayı döndüren dış etki: hidroelektrik santrallerde su kütlesi, termik santrallerde buhar, rüzgâr enerji san-
rallerinde türbün kanatlarına değen rüzgâr örnekleri verilebilir. Motorlar, elektrik enerjisini mekanik enerjiye 
çevirir. Motorun çalışma şekli: bataryaya bağlı bir halkadan elektrik akımı geçer. Halka bir dış manyetik alana 
maruz kalınca dönmeye başlar. Motorlar, jeneratörlerin tersi yönde çalışır (Serway, 1995).

Ek etkinlik bölümünde basit bir motor yapımına ait görsel bulunmaktadır.
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Transformatör

Transformatörler gerilim yükselten ya da alçaltan aletlerdir. Cep telefonlarının şarj aletlerinin içinde ve 
yüksek gerilim hatlarında bulunur. Bir taraftaki bobin güç kaynağına bağlanır, Diğer bobinin uçları voltmet-
reye bağlanır. Güç kaynağı bağlı olan bobine birincil, voltmetrenin bağlı olduğu bobine ikincil denir. Güç 
kaynağından birincil bobine gönderilen akım manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan diğer bobinde in-
düksiyon akımı indükler (Serway, 1995).

Deney 6: Gerilim Alçaltan Tranformatör

Deneyin Yapılışı

Görsel 13’teki gibi düzenek kurulur. Birincil bobinin bağlı olduğu 
güç kaynağından bir voltaj ayarlanır. İkincil bobinin bağlı olduğu vol-
metrede/multimetrede indüklenen voltaj değeri ölçülür. Demir çekir-
değin üstündeki düz parça çıkarılarak deney tekrarlanır.

Elde edilen değerlerin farklı olması ile ilgili olarak öğrencilerin fi-
kirleri alındıktan sonra, gerekli bilgi verilir.

• Farklı sarımlı iki bobin

• Demir çekirdek

• Krokodil kablo

• Güç kaynağı

• Voltmetre (AC)

Malzemeler

Görsel 13. Transformatör

4. Derinleştirme
Bu kısımda iki etkinlik yapılacaktır. Etkinlik 3’te öğrencilerin üzerinden elektrik akımı geçen iki iletken 

telin birbirine uygulayacağı etkiyi kendi kuracakları devre düzeneğinde bulmaları istenecektir. Daha önce ya-
pılan deneyler hatırlatılır. Öğrencilere düzeneğe ait görsel verilmeyecektir. Etkinlik 4 ise elektromanyetik in-
düksiyonun günlük hayatta kullanımınile ilgilidir. Girdap akımları (Eddy Current) açıklama bilgisi görsellerle 
verilir. Günlük hayatta kullanılan mekanizmalara ait görseller ve bu mekanizmaların çalışma prensibi verilir. 
Girdap akımları ile ilgili deney yapılır. Veriler tablolanır ve hipotez kurulur. Konu ile ilgili proje ödevi verile-
rek derinleştirme bölümü bitirilir.
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3. Etkinlik

Dış manyetik alan içinde üzerinden akım geçen iletken tele etki eden kuvveti göstermek için kullanılan 
deney düzeneği (Deney 3) hatırlatılır. Gerekli malzemeler verildikten sonra Deney 3 benzeri düzeneği 
öğrencilerin kurması beklenir. Bu deneyde mıknatıs yerine ikinci telin kullanılacağı belirtilir. Birbirine 
paralel yerleştirilmiş iletken tellerden geçen akımlar aynı yönlü ve zıt yönlü olduğunda ortaya çıkan 
durum gözlemlenir. Gözlem sonuçları Tablo 2’ye yazılır. Deney sonunda akımların iki farklı durumu için 
iki telin birbirine uyguladığı manyetik kuvvet ile ilgili hipotez cümlesi yazılır.

Gerekli malzemeler:

• 1 cm eninde 40 cm boyunda 2 adet alüminyum folyo (tel yerine kullanılacak) 

• Krokodil kablo 

• 2 reosta 

• Güç kaynağı (pil)

• Elektrik bandı

Tablo 2. Birbirine paralel üzerinden akım geçen iletken tellerin durumu

Tellerden Geçen Akımların Yönü Tellerin Durumu

Aynı yönde

Zıt yönde

Hipotez cümlesi: …..................................................................……………………………………………………………………………………..

Üzerinden Elektrik Akım Geçen İki İletken 
Telin Birbirine Uyguladığı Kuvveti Bulalım

4. Etkinlik

Manyetik akı değiştirerek elektrik akımı 
oluşturulabildiğini gördük. Manyetik alan içinde 
hareket ettirilen metal levhalar içinde Görsel 14’teki 
gibi girdap akımları denen dolanan akımlar oluşur. 
Metal olarak alüminyum ya da bakır kullanılabilir. 
Mıknatıs bu metalleri çekmemesine rağmen manyetik 
alan içinde hareket eden bu metallerden elde edilen 
plakalarda bir indüksiyon elektormotor kuvveti 
doğurur (Serway,1995).

Girdap Akımları Nedir? Nasıl Oluşur?

Görsel 14. Girdap akımları
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Trenlerde Frenleme Sistemi 
Hızlı ulaşım araçlarının frenleme sistemlerinde elektromanyetik indüksiyon ve girdap akımlarından fay-

dalanılır. Raylara yakın yerleştirilen elektromıknatıslar üzerinden akım geçtiğinde mıknatıs ile rayların göreli 
hareketi raylarda Görsel 15’teki gibi girdap akımları oluşturur. Bu akımların etkisiyle ray üzerindeki araçta 
sürükleme kuvveti oluşturur. Araç yavaşladıkça girdap akımları azalır. Sarsıntısız bir frenleme ile araç durur 
(Serway, 1995).

Basınç

Girdap akımı
Girdap akımının yönü
Frenleme yönü

Trenin yönü

Görsel 15. Frenleme sistemi şeması

 

İletken Metallerin Kalınlığının Ölçümü
Metalin elektriksel iletkenliğinin olması ama 

mıknatıslanabilir olmaması durumunda üzerin-
de girdap akımları oluşturulabilir. Metal üzerin-
deki kaplamaları ya da metal kalınlığını ölçme-
de bu girdap akımları kullanılmaktadır. Bobin 
Görsel 16’daki gibi metale yaklaştırıldığında me-
talde oluşan girdap akımlarının manyetik alanı 
bobinin manyetik alanına zıt yöndedir. Bu du-
rum bobinin manyetik alanını zayıflatır. Bu azal-
ma kaplamanın kalınlığına bağlıdır. Bir metalin 
elektriksel iletkenliği indüklenen girdap akımla-
rını etkiler. Metalin alaşımı ya da nasıl işlendiği 
de girdap akımlarını dolayısıyla metal kalınlığını 
ölçen aletin gösterdiği voltaj değerini etkiler.

Görsel 16. Metal kalınlığı ölçen alet

Akım

Girdap akımı 
alan çizgileri
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Yiyecek İçecek Otomatlarında Metal Para 

X

Tutucu

Mıknatıslar

Reddedilen para

Hız Sensörleri

Para 
Girişi

+

–

Z Kapısı

Gidiş Rayı

Y Kapısı

Görsel 17. Otomatlarda metal paranın tanınması

Görsel 17’deki gibi, metal para atılacak otomattan su satın almak da bile girdap akımları denilen olaydan 
yararlanılır. Para girişinden atılan metal paranın önce elektriksel direnci ölçülür. Direnci istenen değerlerde 
ise X kapısı açılmaz ve para eğimli yol boyunca mıknatısların manyetik alanı içinden geçer. Para hareket ettik-
çe üzerinde girdap akımları oluşur ve manyetik kuvvetler yavaşlamasına neden olur. Metalin hareket süresi, 
metalin yapıldığı malzemeye bağlıdır. Sensörler, metal paranın hareket süresi ile olması gereken süreyi kar-
şılaştırır. Para, alınacak suyun ücretine uygunsa Y kapısı açılır ve para kabul edilir; değilse Z kapısı açılır ve 
metal para dışarı atılır.

Deneyin Yapılışı

Görsel 18’deki gibi düzenek kurulur. Mıknatıs alüminyum levhaya 
dokundurulur. Mıknatıs ve levha arasındaki etkileşim gözlemlenir.

 Görsel 18. Girdap akımları ( Eddy Current) deneyi

Deney Manyetik Özelliği Yok Ama Varmış Gibi Davranıyor

• Bakır, çinko ya da alüminyum levha 
(Galvonometre deney takımının 
levhası kullanılabilir.)

• Üç-dört adet neodyum mıknatıs 

• Birkaç somun

• Kronometre

Malzemeler
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Alüminyum levhaya eğim verilerek sabitlenir. (Görsel 18’deki mıknatıs ve somunlar siyah elektrik bandı 
kullanılarak belirgin hâle getirilmiş olup mıknatıs ve somunların levhaya değen yüzeylerinde bant olmamasına 
dikkat edilmiştir.) Birbirine yapıştırlmış mıknatıslar ve somunlar alüminyum levhanın üzerinde aynı seviyeden 
serbest bırakılır. Aşağı inme süreleri ölçülür. Hareket süreleri Tablo 3’e yazılır. Güçlü olmayan bir mıknatıs ile 
deney tekrarlanabilir. Neodyum mıknatıs sayısı değiştirilerek deney tekrarlanır. Mıknatıs sayısının birden fazla 
kullanılmasının nedeni deneyin gözlemi ile ilgilidir. 

Tablo 3. Alüminyum levha üzerinde kayan cismlerin hareket süresi

Hareket süresi (s)

Birbirine Yapışmış Üç Adet Neodyum Mıknatıs

Birbirine Yapıştırılmış Üç Adet Somun

Birbirine Yapışmış Dört Adet Neodyum Mıknatıs

Güçlü Olmayan Mıknatıs

Hareket sürelerinin neden farklı olduğu Görsel 19 kullanılarak açıklanabilir. Mıknatıs nedeniyle oluşan Girdap 
Akımları levha üzerinde etkin manyetik kutuplar meydana getirir. Girdap akımlarının yönü, Lenz kanununa 
uygun olarak, kendilerinin oluşmasına neden olan değişime karşı koyacak yöndedir. Görsel  üzerinde metal 
levhada oluşan girdap akımlarına ait manyetik alan çizgileri sağ el kuralı ile bulunur ve görsel üzerine çizilir. 

Görsel 19. Girdap akımlarının yönü

Not: Bu deney alüminyum meyve suyu kutusu, ip ve 5-4 adet neodyum mıknatısla oluşturulan bir deney 
düzeneği ile yapılabilir. Neodyum mıknatıs ile sarkaç oluşturulur ve sarkaçın hemen altına değmeyecek 
şekilde (yatay düzeleme) alüminyum kutu yerleştirilir. Sarkacın salınım hareketi ile alüminyum kutuda nasıl 
bir etki oluşturacağı incelenebilir.
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Proje Ödevi
1. Eddy akımı deneyi ve sensörler ile bir otomat sistemi tasarlayınız.

2. Transformatör ve motorlarda  da girdap akımları oluşur. Bu durum bu cihazların verimini azaltır. Do-
layısıyla bu cihazların verimi arttırılabilir bir düzenek tasarlayınız.

5. Değerlendirme
1. Etkinlik karekodu kullanılarak ortaya çıkan ürünler ile ilgili ürün değerlendirme formuna ve öz değer-

lendirme formuna ulaşılabilir.

2. Elektromanyetizma ve elektromanyetik indüksiyon konusunda çalışma yapmış bilim adamları ile ilgili 
hazırlanmış yapılandırılmış grid kullanılabilir.

1 Maxwell 2 Biot-Savart 3 Faraday 

4 Lenz 5 Henry 6 Oersted

 Grid içinde elektromanyetizma ve elektromanyetik indüksiyon çalışmaları yapmış bazı bilim adamları 
verilmiştir. Aşağıdaki sorunları grid içindeki numaraları kullanarak cevaplayınız.

• Hangi bilim insanı mıknatıs kullanarak elektrik akımı elde etmiştir?

• Hangi bilim insanı “Halkanın oluşturduğu manyetik akı, içinden geçen manyetik akının değişimine 
karşı koyacak yönde oluşur.” şeklinde açıklama yapmıştır?

• Hangi bilim insanı elektrik akımı ve oluşturduğu manyetik alanı ilişkilendirmiştir?

• Hangi bilim insanı pusulanın elektrik akımı geçen tele yaklaştırıldığında saptığını deneyle göster-
miştir?

• Hangi bilim insanı elektromanyetik olaylar ile ilgili dört önemli denklemi formüle etmiştir?

• Hangi bilim insanı Faradaydan bağımsız olarak manyetik alanın değişimi ile elektrik akımı elde edi-
lebileceğini gösteren deneyler yapmıştır?

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ
Etkinliğin karekodu kullanılarak ek etkinlikler adlı dosyaya ulaşılabilir.

KAYNAKÇA
Serway, R. A.(1995). Fen ve Mühendislik İçin Fizik 2. (Çev. Çolakoğlu, K.)   Palme Yayıncılık. 
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ÜÇ IŞIKSEVER SAVAŞTI VE FİZİK KAZANDI

EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-2

MODÜL Optik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR • Işığın dalga özelliğini gösteren deney tasarlar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Matematik (Oran-orantı) 

• Mühendislik (Deney düzeneği tasarımı)

• Görsel sanatlar (Işık, gölge, girişim ve kırınım deseni)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Üniversite laboratuvarları, bi-
lim merkezleri.

ARAÇ-GEREÇLER

Işık kaynağı, saplı ekran, güç kaynağı, üç ayak, demir çubuk, 
bünzen kıskacı, lam, cetvel, iletki, farklı çaplarda çelik bilye 
(örneğin 0,5 cm ve 1,5 cm olabilir.), tekrar kullanılabilir yapış-
tırıcı (tack-it)/oyun hamuru/çift taraflı  bant gibi)

Not: Ana malzemeler ışık kaynağı, bilye ve perdedir. Diğerle-
ri onları destekleyici malzemelerdir. Işık kaynağı olarak tek 
ampullü pilli fener de kullanılabilir. Perde olarak kâğıt ya da 
karton da kullanılabilir.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinlikte aşağıdaki kavramları öğreneceksiniz.

Işık, girişim, Poisson noktası.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme 
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, deney, tartışma, problem 
çözme, soru cevap, beyin fırtınası.

Özet
Bu etkinlik, optiğin temeli olan ışığın doğası ile ilgilidir. Işığın parçacık mı yoksa dalga mı olduğuna dair 

yapılan tarihî tartışmalardan yola çıkılarak öğrencilerden, ışığın dalga özelliğinin kanıtı olan Poisson nokta-
sını görebilecekleri bir deney tasarlamaları istenir. Cismin gölgesinin ortasında görülen aydınlık nokta ilgi 
çekicidir. Poisson noktası, atomik düzeydeki çalışmalarda da kullanılmaktadır. Öğrenciler, Poisson noktasının 
kullanıldığı alanları ve çalışmaları da araştırmaya yönlendirilmektedir.

1. Giriş

Okuma Parçası

1. Bölüm

19. yüzyılın başında, Newton’un geliştirdiği ışığın parçacık teorisi Thomas Young’ın çift yarıktan 
geçen ışıkla girişim saçakları gözlemlerini açıklamakta güçlük çekiyordu (Wenger ve diğerleri, 2020). 
Bunun üzerine 1818 yılında Fransız Enstitüsü ışığın özelliklerinin açıklanması için bir yarışma düzen-
ledi. Augustin-Jean Fresnel, Huygens’in mekanik modelinden esinlenerek ışığın dalga özelliğini anlatan 
çalışmasıyla katıldı (Volpe, L’etourneau, Zhao, 2016). 

Yarışmada jüri üyesi olan Siméon Denis Poisson ışığın parçacık  yapısını savunuyordu. Fresnel’in 
çalışmasının hatalı olduğuna inandığı için bir düşünce deneyi gerçekleştirdi: “Eğer ışık dalga özelliği 
gösterseydi tıpkı denizdeki dalgalar gibi davranması gerekirdi. Örneğin denizde bir kayanın arkasında 
durursanız kayaya öbür taraftan vuran dalgalar kayanın etrafında yayılmaya devam ettiği için sizi 
gelip kayanın arkasında da bulur.” 

Poisson bu düşüncesiyle, dalganın küresel bir cisme çarptığında arkasında bir iz bırakacağını ifade 
etmeye çalıştı. Işığın böyle bir davranışı olmadığını iddia etti. Bu iddiasına dayanarak ışığın dalga nite-
liğinde olamayacağını savundu. Düşünce deneyinin sonucunu şöyle ifade etti: “Hiçbir gölgenin ortasın-
da ışıyan bir nokta olmadığına göre ışık dalga gibi davranamaz.” (Sertöz, 2016).

Poisson’un bu tespitini deneylerle de test etti ve ışığın su dalgaları gibi engelin arkasında bir iz bırak-
madığını gördü. O dönem bu tespiti kabul görmüştü ama yıllar sonra yarışmayı yine de Fresnel kaza-
nacaktı...

2. Keşfetme
Poisson’un Düşünce Deneyi’ne göre aşağıdaki malzemeleri kullanarak nasıl bir deney düzeneği tasarlarsı-

nız?
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Deneyin Amacı

Poisson’un düşünce deneyinde ileri sürdüğü: “Eğer ışık dalga özelliği 
gösterseydi tıpkı denizdeki dalgalar gibi davranması gerekirdi. Örneğin 
denizde bir kayanın arkasında durursanız kayaya öbür taraftan vuran 
dalgalar kayanın etrafında yayılmaya devam ettiği için sizi gelip kayanın 
arkasında da bulur.” fikrini test etmek.

Deneyin Yapılışı

Öğrenciler, deneyin amacına uygun olarak bir planlama yaparlar. Planladıkları tasarımı aşağıdaki Şekil 1’deki 
boş forma çizerler.

Şekil 1. Poisson deneyi öncesi tasarım çizimi

Deney çalışmasından önce tasarımınızı aşağıya çizebilirsiniz.

Tasarlanan düzeneğe göre uygulama sırasında karşılaşılabilecek riskler ve alınabilecek önlemler Tablo 1’de 
belirtilir.

Tablo 1. Poisson deneyi riskler ve önlemler

Sıra No Riskler Önlemler

1

2

3

Yapılan planlamaya uygun olarak deney gerçekleştirilir.

Sonuçlar

Deney sonucunda belirtilen amaca ne derece ulaşıldığı grup üyelerince tartışılır. Amaca ulaşılmaması 
durumunda nedenler üzerinde durulur. 

Deney Denizdeki Dalga ve Koruyucu Kaya

• Dalga leğeni veya geniş tabanlı bir 
kap

• Titreşim kaynağı oluşturabilecek 
her türlü malzeme

• Küresel engel

Malzemeler
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Okuma Parçası

2. Bölüm

Huygens bir kaynağa çarpan dalgaların yeni bir dalga kaynağı gibi davrandığını 1600’lü yıllarda 
savundu ve deneysel olarak gösterdi. Fresnel ise bu ikincil kaynakların da ana kaynak gibi davranarak 
girişime neden olduğunu iddia etti. 

Deneyin Amacı

Bir kaynağa çarpan su dalgalarının da birer kaynak gibi davranarak ikincil bir girişime neden olduğunu test 
etmek.

Bu amacı test eden bir deney düzeneği planlanarak uygulanır. 

Şekil 2. Huygens-Fresnel İlkesi deneyi öncesi tasarım çizimi

Deney çalışmasından önce tasarımınızı aşağıya çizebilirsiniz.

• Tasarlanan düzeneğe göre uygulama sırasında karşılaşılabilecek riskler ve alınabilecek önlemler Tablo 
2’de belirtilir.

Tablo 2. Huygens-Fresnel İlkesi deneyinde riskler ve önlemler

Sıra No Riskler Önlemler

1

2

3
Yapılan planlamaya uygun olarak deney gerçekleştirilir.

Sonuçlar

Deney sonucunda belirtilen amaca ne derece ulaşıldığı grup üyelerince tartışılır. Amaca ulaşılmaması 
durumunda nedenler üzerinde durulur. 

Deney Huygens-Fresnel İlkesi Deneyi
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3. Açıklama
Fresnel’ in dalga teorisine göre ışık bir noktasal ışık kaynağından içi dolu bir diske geldiğinde kısmı ke-

narlarda kırınıma uğrayacak ve gölgenin merkezinde yapıcı girişim oluşacaktı. Bu öngörü imkânsız görünü-
yordu. Fakat Fançois Arago tarafından bu deney gerçekleştirildiğinde, gölgenin tam ortasında parlak nokta 
göründü. Bu dalga teorisinin güçlü bir kanıtıydı.

Noktasal ışık kaynağı ile aydınlatılan metal engelin gölgesinin ortasında parlak nokta, etrafında da kırınımın 
bir sonucu olarak çift yarıkta girişim saçakları görünür. Noktasal bir kaynak ile aydınlatılan keskin kenarlı herhan-
gi bir cismin (jilet, disk, tek yarık) etrafında kırınım deseni oluşur. Günlük hayatta çoğu kaynak noktasal değildir 
ve bu durum ışık deseninin kaybolmasına yol açar ve kırınımın genellikle farkında olmayız (Giancoli, 2009).

Genel olarak dalgaların en belirgin özelliklerinden biri girişim nedeniyle engellerin varlığında doğrusal 
yayılmadan sapmaları;  kırınımdır (Hecht, 2002). Poisson nokta kırınım deneyinde, küre gibi dairesel kenarlı 
bir nesne veya dairesel bir disk, merkezinde parlak bir noktası olan bir gölge oluşturur (Sommerfeld, 1978; 
Born ve Walf, 1999)

4. Derinleşme

Okuma Parçası

3. Bölüm

Yarışmanın jüri başkanı François Jean Dominique Arago yıllar sonra Fresnel’in öne sürdüğü iddiayı 
denemek istedi. Çünkü Poisson’un deneysel çalışmasında ışık kaynağının önüne engel olarak koyduğu 
diskin fazla büyük olduğundan şüpheleniyordu.  Deneysel çalışmanın bu nedenle doğruyu göstermedi-
ğini düşünüyordu. Işık kaynağının önüne daha küçük bir küresel engel yerleştirerek deneyi tekrarladı. 
Deney sonunda ışık kaynağının önüne koyduğu engelin gölgesinin merkezinde küçük bir benek şeklin-
de parlak bir bölgenin olduğunu gözledi. Dolayısıyla yarışmanın ödülü Fresnel’in oldu. Ancak Arago 
bütün bu tartışmalara neden olan değerli bilim insanı Poisson’a da hakkını verdi. O gün bu gündür o 
küçük parlak noktaya Poisson noktası (veya Arago noktası) adı verilir. 

Ve fizik yeniden kazandı. 

Arago’nun Deneyi
Öğrenciler Poisson noktası (veya Arago noktası) konusunda araştırma yaparak bir deney tasarlarlar. Öğ-

renci problemi kendileri belirler, probleme uygun hipotez oluştururlar. Ardından deney düzeneğini tasarlar 
ve deneyini gerçekleştirdiler. Problem, hipotez  ve deney düzeneği örneği aşağıda öğretmene kaynak olarak 
verilmiştir.

Problemler

Poisson noktası nasıl bir düzenekle elde edilebilir?
Poisson noktasının büyüklüğü nelere bağlıdır?
Poisson noktasının parlaklığı nelere bağlıdır?
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Hipotezler  

Poisson noktasının büyüklüğü ışık kaynağı engelden uzaklaştıkça artar.
Poisson noktasının parlaklığı ışık kaynağı  engelden uzaklaştıkça azalır.
Poisson noktasının büyüklüğü engel büyüdükçe artar.

Deney düzenekleri Görsel 1 ve Görsel 2’de görülmektedir. Işığın 
sadece bilyelerin etrafından geçerek Poisson noktası oluşturması 
için bilyenin Görsel 1 b’de görüldüğü gibi ışık kaynağındaki cama 
yapıştırılmasıyla ve Görsel 2 b’de görüldüğü gibi lama yapıştırılmasıyla 
kurulur. Yapıştırıcı bilyenin arkasında kalacak ve ışığı engellemeyecek 
şekilde çok az miktarda kullanılır. Bilyelerin düşmemesi için deney 
düzenekleri düşey eksende oluşturulur. 

Not: Ana malzemeler ışık kaynağı, bilye ve perdedir. Diğerleri 
onları destekleyici malzemelerdir. Işık kaynağı olarak tek ampullü 
pilli fener de kullanılabilir. Perde olarak kâğıt ya da karton da 
kullanılabilir.

Görsel 1-a. Perdenin hareketli olduğu 
deney düzeneği

Görsel 1-b. Işık kaynağına yapıştırılmış 
engelin yakından görünümü

 

Deney Arago’nun Deneyine Örnek

• Işık kaynağı
• Saplı ekran
• Güç kaynağı
• Üç ayak
• Demir çubuk
• Bünzen kıskacı
• Lam
• Cetvel
• İletki
• Farklı çaplarda çelik bilye (Örneğin 

0,5 cm ve 1,5 cm olabilir.)
• Tekrar kullanılabilir yapıştırıcı (tack-

it)/oyun hamuru/çift taraflı bant 
gibi)

Malzemeler
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Görsel 2-a. Engelin ve ışık kaynağının 
hareketli olduğu deney düzeneği

Görsel 2-b. Lama yapıştırılmış engelin 
yakından görünümü

 
Deney düzenekleri kurulduktan sonra oluşturulan hipotezlere uygun olarak deneyler yapılır. Düzeneğin ku-

rulmasında Görsel 3’ten destek alınabilir. Tablo 3-6 veri alınarak doldurulur. Büyük ve küçük bilyenin perdeye 
uzaklığına düzenek kurulup deneme yapılırken karar verilir. 

Işık kaynağı

Engelin ışık kaynağına uzaklığı

Işık kaynağının perdeye uzaklığı

Engelin perdeye uzaklığı

Engel

Perde

Poisson 
noktası

Görsel 3. Poisson deney şeması
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Tablo 3. Perdenin hareketli olduğu durumlar için aydınlık bölge büyüklüğü

Perdenin Işık Kaynağına Uzaklığı (cm)
Aydınlık Bölge Büyüklüğünün Çapı (cm)

Büyük Bilyede Küçük Bilyede

Tablo 4. Işık kaynağının hareketli olduğu durumlar için aydınlık bölge büyüklüğü

Işık Kaynağının Engele Uzaklığı (cm)
Aydınlık Bölge Büyüklüğünün Çapı (cm)

Büyük Bilyede Küçük Bilyede

Tablo 5. Büyük bilyenin hareketli olduğu durumlar için aydınlık bölge büyüklüğü

Büyük Bilyenin Engele Uzaklığı (cm) Aydınlık Bölge Büyüklüğünün Çapı (cm)

Tablo 6. Küçük bilyenin hareketli olduğu durumlar için aydınlık bölge büyüklüğü

Küçük Bilyenin Engele Uzaklığı (cm) Aydınlık Bölge Büyüklüğünün Çapı (cm)
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Sonuçlar

Görsel 4-a ve Görsel 4-b’de görüldüğü gibi deneysel çalışmalar sonucunda farklı boyut ve parlaklıkta Poisson 
noktaları görülmektedir. 

Öğrenciler tabloları yorumlayarak her bir hipoteze ilişkin sonuçları paylaşırlar. 

Görsel 4-a. Büyük aydınlık bölge örneği Görsel 4-b. Küçük aydınlık 
bölge örneği

5. Değerlendirme
• Öğrencilerin etkinlik süreci içerisinde yaptığı deneysel ve diğer çalışmalar sonucunda hazırladıkları 

sunular “Özdeğerlendirme Formu” ve “Süreç ve Ürün Değerlendirme Formu” ile değerlendirilir. Form-
lara etkinlik karekodu okutularak ulaşılabilir.

• Bilimsel çalışmalarda adalet kavramı hakkında düşüncelerinizi yazınız.

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ 
1. Bilim Dünyasında Poisson Noktası 

Okuma Parçası

4. Bölüm

Poisson noktası veya Arago noktası olarak anılan Fresnel kırınım olayı, tarihsel öneminin yanı sıra, 
bir dizi alanda önemli hâle geldi. Bunların arasında, örneğin kuantumdan klasik fiziğe geçişte süper ko-
num ilkesinin temel testleri ve yıldız gölgeleri kullanarak güneş dışı gezegenlerin araştırılması var. Pois-
son noktası, herhangi bir küresel veya dairesel engelin gölgesinde eksen üzerindeki pozitif dalga girişimini 
ifade eder. Noktanın yoğunluğu, düzlem dalga resmindeki bozulmamış alana eşitken, yoğunluğu genel 
olarak bir dizi faktöre bağlıdır: Kaynağın boyutu ve dalga boyu, kırınım engelinin boyutu ve yüzey pü-
rüzlülüğü ve kaynak, engel ve dedektör arasındaki mesafeler (Reisinger, Leufke, Gleiter ve Hahn, 2017). 

Reisinger, Bracco ve Holst (2011)’un atomik yapıda gerçekleştirdikleri bir çalışmada perdeye olan 
uzaklık arttıkça aydınlık bölgenin parlaklığının azaldığı ve aydınlık bölge alanının arttığı gözlenmiştir. 
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Okuma Parçası öğrencilerle paylaşılır. Poisson noktasının bilim dünyasında nerelerde kullanıldığına dair öğ-
rencilerin araştırma yaparak sunum hazırlamaları istenir.

2. Görevler
Öğrencilere seçenekler sunulur, istedikleri görevi seçerler.

• Fizikçi bir akademisyen olarak popüler bir bilim dergisinde yayımlanmak üzere ışığın parçacık/dalga 
özelliği ile ilgili bir makale yazınız.

• Işığın parçacık özelliğini ya da dalga özelliğini savunarak münazara yapınız.

• Işığın dalga özelliğini ya da parçacık özelliğini kanıtlayan olaylara ait bir afiş hazırlayınız. 

• Çocuk dergisinde/kanalında yayınlanmak üzere ışığın dalga özelliğini/parçacık özelliğini anlatan kısa 
video/ animasyon/çizgi film/karikatür tasarlayınız ve oluşturunuz. (Web.2.0 araçları kullanabilir.)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ELEKTRONİK DEVREM

EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-2

MODÜL Katıhâl Fiziği

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Katı bir malzemenin elektriksel, yapısal, manyetik ve optik 

özelliklerini geliştirdiği bir fikir/ürün üzerinde açıklar.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Bilişim(Kodlama)
• Elektrik Elektronik Mühendisliği (Devre kurma)
• Kimya (Periyodik tablo, elementler, yarı iletkenler)
• Maden Mühendisliği (Cevher)
• Malzeme Mühendisliği (Malzeme bilimi)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Üniversiteler, ilgili sanayi ku-
ruluşları, güneş tarlası.

Dijital Ortamlar: Animasyon ve simülasyon, elektronik devre 
tasarım programları.

ARAÇ-GEREÇLER

Bilgisayar/tablet/cep telefonu, internet, güneş enerjisi dö-
nüşüm sistemleri/güneş paneli, elektronik devre elemanları: 
LED, direnç, diyot, transistör, breadboard, bağlantı kabloları, 
sensörler, mikrodenetleyici kart, multimetre, havya, lehim, 
baskı devre kartı, osiloskop.

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Etkinlik sürecinde aşağıdaki terim ve kavramları öğrencile-
rin anlamaları sağlanır.

• Yarı iletkenlik / yarı iletken malzemeler.
• P-tipi ve N-tipi yarı iletkenler.
• Yarı iletken devre elemanları: diyot, transistör, sensör türleri.
• Güneş pilleri.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma
• Süreç zenginleştirme
• Ürün zenginleştirme 

GÜVENLİK ÖNLEMİ
Kesici ve delici alet 

Isı güvenliği
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem te Teknikler: Sunuş yoluyla öğretim, araştırma.

Özet
Katıhâl fiziğinin en geniş çalışma alanlarından yarı iletken fiziği teknolojinin gelişmesinde çok önemli bir 

role sahiptir. Elektroniğin gelişmesi ve günümüzdeki seviyeye ulaşması daha çok yarı iletken fiziğindeki geliş-
melere bağlıdır. Güneş pilleri, yarı iletken lazerler, diyotlar, transistörler, entegreler, çipler ve birçok elektronik 
sensörler yarı iletken malzemelerden üretilmektedir. Etkinliğin amacı yarı iletken devre elemanlarını tanıt-
mak, diyot ve transistör kullanarak basit elektronik devreler kurup çalıştırmaktır.

Okuma Parçası

“Güneş gözelerinin tarihi 1839’a kadar gider. Fransız fizikçi Edmond Beckerel, bu tarihte fotovoltaik 
olayı deneysel olarak gözlemlemişti. İlk güneş gözesiyse 1873 yılında geliştirildi. Charles Fritts’in yarı 
iletken selenyumu ince bir altın katmanıyla kaplayarak ürettiği cihazın verimi ancak %1 civarındaydı. 
Pratik amaçlar için kullanılabilecek ilk güneş gözesiyse 1954 yılında Daryl Chapin, Calvin Souther Ful-
ler ve Gerald Pearson tarafından Bell Laboratuvarları’nda geliştirildi.” (URL-1, 2021)

Öğrenciler okul binasının gi-
rişinde fotoselli otomatik kapıdan 
geçerler ya da lavaboda fotosel-
li muslukları açıp kaparlar. Sınıfa 
gelince Görsel 1 gösterilir. Güneş 
panellerine dikkat çekilir.

Günlük hayatta ve teknolojide 
güneş pili ve fotoselin kullanım 
alanları tanıtılır. 

Elektronik Devre 
Elemanları

Elektronik devre elemanları-
nın kendisi ve görselleri (Görsel 
2) paylaşılır. Devre elemanları sı-
nıflandırılır. Çalışma prensipleri 
ve devredeki görevleri kısaca anlatı-
lır. Yarı iletken olan ve olmayan dev-
re elemanları birbirinden ayrılır. Elektronikte yarı iletken fiziğinin önemi vurgulanır. Yarı iletken olmayan 
devre elemanlarında, örneğin kondansatörlerde dielektrik malzeme ve iletken levhaların üretiminde Katıhâl 
fiziğinin yeri ve önemi belirtilir.

Görsel 1. Uydu
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Kapasitörler Dirençler İndüktörler

Diyotlar Mikroçipler Transistörler

Görsel 2. Devre elemanlarından örnekler

"Görsel 3’teki elekronik devre örneğinde hangi devre elemanları vardır?" sorusu sorularak öğrencilerin 
kendi aralarında fikir alışverişi yapmaları sağlanır. Öğrenciler, her bir devre elemanını göstererek elemanların 
ismini tahtaya yazarlar.

 Yarı İletken Malzemeler
Yarı iletkenlerde iletim elektron ve hol-

lerle sağlanır. Genellikle silisyum ve ger-
manyum elementleri veya galyum arsenid, 
kurşun sülfür gibi bileşikler kullanılır. Tran-
sistör, güneş pili ve FET gibi elektronik ele-
manların her biri Görsel 4’te olduğu gibi p-n 
eklemi içerir (Köse, 1986). Silisyum gibi 4A 
grubu elementi içerisine belli bir miktar 5A 
grubu elementi katkılanması (doping) ile 
n-tipi, 3A grubu elementi katkılanması ile de 
p-tipi yarı iletken elde edilir (Kittel, 2014).

Bu kelimelerden hareketle yarı iletken fi-
ziği ve uygulama alanlarına dikkat çekilir. 

Özellikle yarı iletken fiziği ile malzeme 
bilimi, elektronik, güneş pili ilişkisi üzerinde 

Görsel 3. Elektronik devre
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durulur. Bu ilişkiye yönelik günlük yaşam örnekleri ve teknolojik gelişmelerden hareketle bazı yarı iletken 
malzemelerin mekanik, termal, optik, elektrik ve manyetik özellikleri irdelenir.

Görsel 4. P-N eklem diyot

 

Öğrencilere multimetre ve diyot verilir. Diyotun her iki yönde dirençleri ölçülür. Kutuplar değiştiğinde 
ölçülen direnç değerindeki değişimin nedeni tartışılır. 

Güneş Hücreleri/ Pilleri
Güneş pillerinin dünyada olduğu kadar uzay çalış-

malarındaki önemine dikkat çekilir. Uydularda kullanı-
lan güneş pillerinin hangi malzemelerden yapıldığı ve 
hangi yöntemlerle elde edildiği araştırılır. Görsel 5’te 
güneş enerjisinin ışık, ses ve mekanik enerjiye dönüş-
tüğü sistemler görülmektedir. Hazır güneş enerjisi dö-
nüşüm sistemi kullanılabilir ya da öğrencilerden devre 
kurmaları istenebilir.

Yarı İletken İnce Filmler
İnce film yapıyı anlamak için çay bardağına çay koyu-

lur ve bir gün bekletilir. Çay dökülür ve bardak hafifçe suy-
Görsel 5. Güneş enerjisi dönüşüm sistemleri
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la çalkalanır. Cam bardağın rengindeki değişime dikkat edilir. Bardağın iç yüzü ince bir filmle kaplanmıştır. Yarıi-
letken ince film üretim teknikleri ve bu filmlerin teknolojide kullanım alanları araştırılır ve poster sunum yapılır.

Köprü Diyot Devresi
Öğrencilere breadboard, bağlantı kabloları, 4 adet diyot, 220/12 V (maksimum) transformatör verilir. Gör-

sel 6’da yer alan köprü diyot devresi kurulur. Osiloskopla giriş ve çıkış sinyalleri gözlemlenir. Çıkış uçlarına 
sırasıyla 16 V 100-1000-2200 μF kondansatörler bağlanarak çıkış sinyalindeki değişim gözlemlenir. Devre 
breadboard yerine baskı devre kartına da yapılabilir.

A
C

G
ir

iş

D
C

Ç
ık

ış
Görsel 6. Köprü diyot devresi

 

Transistör
Transistörlerin yapısı ve devredeki görevi anlatılır. Görsel 7’deki gibi PNP ve NPN transistörlerin yapısı, 

elektrik akımını iletip iletmeme durumu ve devredeki görevleri açıklanır. 

Collector

Collector

NPN ve PNP Transistör Sembolleri

Emitter

Emitter

Base Base

Görsel 7. Transistör ve devre sembolü
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Transistör kullanarak yapılabilecek bir çalışma olan “Elektronik Mum”a, etkinlik karekodu okutularak ula-
şılır. “Elektronik Mum” dosyasında yer alan malzeme listesi, devre şeması ve etkinlik yönergesi takip edilerek 
devre kurulur ve çalıştırılır.

DEĞERLENDİRME
1. Yarı iletkenlerin özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili öğrencinin kavram haritası oluşturması istene-

bilir.

2. Etkinlik karekodu kullanılarak “Özdeğerlendirme Formu’na, bireysel çalışmalarda Kontrol Listesi’ne, 
grup çalışmalarında Ürün ve Süreç Değerlendirme Formu’na” ulaşılır.

PROJE GÖREVİ
1. Dijital ortamda radyonun elektronik devre şeması araştırılır. Devre elemanları incelenir. Gerekli devre 

elemanları temin edilerek FM radyo alıcısı devresi kurulur.

2. Yarı iletkenlerin kullanıldığı alanlardan biri (Örneğin güneş hücreleri/pilleri, yarı iletken ince filmler, 
biyoetiket, biyosensör, ışık yayan diyot, fotokatalizör ve lazerler) seçilerek literatür (alanyazın) taraması 
yapılır. Meta analizi yöntemini kullanarak çalışman projeye dönüştürebilir. Meta analizi yöntemi, lite-
ratürdeki bulguları belirlenen amaca uygun olarak toplayıp yeni çıkarımlar yapmaya fırsat verir. Yap-
tığınız çalışmanın sonuçlarını amacınıza uygun şekilde yazınız. Çalışmanızı proje formatında yazarak 
bir yarışamaya başvurabilirsiniz. Çalışmanızı ulusal ya da uluslararası kongrelerde sözlü ya da poster 
bildiri şeklinde sunabilir, makale olarak yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

3. Sensörleri ve mikrodenetleyicileri kullanarak istediğiniz bir devreyi tasarlayınız. Kodlamalarla devreyi 
çalıştırınız. Devreler sanal uygulamalar üzerinden de oluşturulup devre ve kodlamalar sanal olarak test 
edilebilir. Yapay zekâ ve nesnelerin interneti uygulamaları çalışmayı zenginleştirecektir. Çalışmanın 
fark yaratan küçük orijinallikleri onu fizik, teknolojik tasarım ya da bilişim alanlarında yarışmalara 
başvuru adayı yapar. 

4. Yarı iletken ince filmler elde etmenin pek çok yolu olsa da bunların içinde basit, ekonomik ve kullanışlı 
olmasıyla ön plana çıkan kimyasal depolama yöntemi fazla ekipmana ihtiyaç duyulmadan sınıfta uygu-
lanabilir. Elektrikli bir ocak, birbirinin içine oturtulabilecek büyüklükte iki beher, termometre ve lam. 
Büyük beherde su bulunur ve çözeltinin bulunduğu beher onun içine konulur. Hatta tüm bunlara hiç 
gerek olmadan lamlar tek bir behere daldırılıp birkaç gün oda sıcaklığında bekletilerek filmler üretile-
bilir. Kimyasallar için üniversitelerden yardım alınabilir. Ölçümler için yine üniversitenin ekipmanla-
rını kullanmak gerekecektir. Kimyasallardan korunmak için gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. 
Isıtıcı kullanılan çalışmada çeker ocak kullanılması kimyasal gazlardan korunmayı sağlayacaktır. Her 
iki çalışmada da odanın havalandırılması gerekir. Kimyasal depolama yöntemini araştırınız. Kimyasal 
depolama yöntemiyle yarıiletken ince film üretiniz.

5. Öğrenciler, elektronik devreler hakkında sahip oldukları bilgiler dahilinde internetten araştırma yapa-
rak programlar üzerinden sanal devre kurabilir. Ardından gerçek devreler kurulabilir. Öğrenciler oto-
matik sıcaklık ölçer, nem ölçer, nabız ölçer, hırsız alarmı, yangın alarmı, karbonmonoksit alarmı gibi 
istedikleri bir devreyi tasarlar.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

KUTUDAKİ KEDİ HEM CANLI HEM DE ÖLÜ 

EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-2

MODÜL Modern Fizik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Parçacıkların dalga özelliklerini açıklar.

• Kuantum mekaniğinin olasılık yapısını analiz eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Bilişim teknolojileri (Kuantum bilgisayarları)
• Kimya (Kuantum kimyası)
• Eğitsel oyunlar (Satranç)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Bilim merkezleri

Dijital Ortamlar: Simülasyon programları

ARAÇ-GEREÇLER

Satranç takımı (Online ortamdaki oyun veya etkinlikte örnek 
olarak verilen görsel de kullanılabilir.), internet erişimi veya 
bir bilgisayar laboratuvarına erişimi olan dizüstü bilgisayarlar 
veya tabletler, yapışkan not kâğıtları, 50x70 cm boyutlarında 
renkli karton (her grup için 1 adet), 70x100 cm boyutlarında 
renkli karton (her grup için 1 adet)

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinlikte aşağıdaki terim ve kavramları öğreneceksiniz.

Olasılık, olasılık yoğunluğu, dalga fonksiyonu. 

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• İçerik farklılaştırma
• Süreç zenginleştirme

UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: Toulmin argümantasyon modeli, problem çözme 
teknikleri (beyin fırtınası, ilişkiler matrisi),  gözlem, soru cevap, modelleme.

Özet
“Bir maddenin aynı anda iki yerde olamayacağı” ilkesini daha çok küçük yaşlarda defalarca kez deneyimle-

miş olan, klasik fiziğin bakış açısıyla yoğrulmuş öğrencilerin, kuantum mekaniğinin olasılık yapısını kolayca 
anlamasını beklemek fazlaca iyimser bir bakış açısı olabilir. 
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Bu etkinlikte öğrenciler, kuantum fiziğinde olasılık yoğunluğu hakkında yazılmış bir metni argümantas-
yon yaklaşımıyla çeşitli boyutlarda analiz edecek, grupla çalışma ve karar verme tekniklerini kullanarak ki-
şisel çıkarımlar elde edeceklerdir. Öğrenciler, bir iddiayı veriler, gerekçe ve çürütmelerle inceleyerek bilimsel 
yöntemler ışığında tartışacaklardır. 

Bu etkinliği öğrencilerin grup çalışması yapabileceği okul dışı herhangi bir ortamda, bilim merkezlerinde 
veya uzaktan eğitim ortamlarında gerçekleştirmek mümkündür. 

Amaç
1. Bu etkinlikte öğrenciler, gurupla çalışma tekniklerini Toulmin argümantasyon yaklaşımında kullana-

rak kuantum mekaniğinin olasılık yapısını irdeleyecekler. 

2. Öğrenciler, karmaşık bir durumu farklı perspektiflerden analiz edecekler, verilere dayanarak iddialar 
ileri sürecekler, gerekçeler ve destekleyici fikirlerle iddialarını savunacaklar. 

3. Grupla çalışma tekniklerini uygulayarak anlaşılması güç gibi görünen bir problemin bile sinerjinin gü-
cüyle, çok zorlanmadan çözülebileceğini fark edecekler.  

Hazırlık 
İnternet erişimi olan tabletleri/dizüstü bilgisayarları veya etkinlik için bir bilgisayar laboratuvarı ayrılır.

• Farklı renkte yapışkan kâğıt desteleri grup sayısı kadar edinilir. 

• Öğrenciler 3 veya 5 kişilik gruplara ayrılır.

• Öğrencilerin gruplarına isimler vermesi istenir.

Dikkat çekme 
Olasılıklar Dünyasına Hazırlık

Satranç tahtası Görsel 1’deki gibi hazırlanır 
(Görsel 1’de görünen pozisyon, online ortam-
da canlandırılabilir veya Görsel 1’in kendisi 
de doğrudan kullanılabilir. Satranç bilmeyen 
öğrenciler için etkinlik öncesinde öğrencilere 
atın hareketi kısaca hatırlatılabilir.).

Yönerge

Bir satranç oyununda oyun sırasının sizde 
olduğunu ve Görsel 1’de görünen C3 karesin-
deki beyaz atı oynamaya karar verdiğinizi ka-
bul edin. 

• Grubunuzdaki arkadaşlarınızla birlikte karar verin. Beyaz atı oynayabileceğiniz kareler nelerdir? 

Görsel 1. Satranç tahtasının üstten görünümü
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• Satranç oyununun kurallarını, riskleri, fırsatları ve diğer gerekçeleri göz önünde bulunduracak olursa-
nız, beyaz atı getirebileceğiniz karelerin olasılıklarını ve gerekçelerini Tablo 1’de belirtin. (Örneğin atın 
gidebileceği karelerden biri D3 karesidir. Bu ilk sütuna yazılır. Öğrencinin, satranç kurallarını dikkate 
alarak D3 karesine oynama olasılığı % kaç olabilir? Bu oran ikinci sütuna yazılır. Bu kareye oynama 
olasılığını hangi gerekçelere dayanarak belirlediler?   Bu üçüncü sütuna yazılır.)

Tablo 1. Beyaz atın gidebileceği karelerin olasılık analizi

Beyaz atın gelebileceği kareler Beyaz atın gelebileceği kareleri 
tercih etme olasılığınız (%) Olasılık tercihinizin  gerekçesi 

Gruplar Tablo 1’i doldurduktan sonra öğrencilerden gönüllü olanlar kendi tablolarını diğer gruplarla pay-
laşabilirler. Atın olası hamleleri ve olasılık yüzdeleri karşılaştırılır. Öğrencilerle aşağıdaki sorular hakkında 
grup tartışması başlatılır:

• Sizce, olası hamlelere verdiğiniz olasılık değerlerinin toplamı neden 100’dür? Daha düşük veya daha 
yüksek bir toplam değeri ne anlama gelebilirdi? 

• Atın olası hamlelerinin tümünü bir hamlede gerçekleştirebildiği bir satranç tahtası hayal edelim. Yani 
atın aynı anda birden fazla yerde olabileceğini... Hatta satranç taşlarının tümünün böyle davranabildi-
ğini düşünelim. Neler farklı olurdu? 

Schödinger’in Kedisi Düşünce Deneyi

Hazırlık için Schödinger’in Kedisi Deneyi’nin anlatıldığı bir video filmi izletilebilir.

Aşağıdaki metin yansıtıcı veya etkileşimli tahta ile görüntülenir. Metin grup üyeleri tarafından okunur. 
Öğrencilere, okuyacakları metnin kuantum mekaniğine ilişkin bazı iddiaları ifade ettiği söylenir. Metindeki 
iddiaların bilimsel bir yöntemle tartışılacağı bir grup çalışması yapılacağı açıklanır. 

Okuma Metni 

Günlük yaşamımızda satrançta bir taşı sadece tek bir kareye oynayabiliriz. Hiçbir taş, aynı anda bir-
kaç kareye hareket edemez. Bir insanı hem sağımızda hem de solumuzda giderken göremeyiz. Bir aracın 
şu anki koordinatlarını ve hızını biliyorsak birkaç dakika sonra nerede olacağını tam olarak hesaplaya-
biliriz. Klasik fiziğin geçerli olduğu ölçekte yaşamaya alışmış bizler için bunlar dışındaki bir dünyayı 
hayal etmek bile pek kolay değil. Oysa kuantum dünyasında bir elektronun birden fazla yerde bulunma 
olasılığından bahsedebiliriz. Şimdiki pozisyonunu bile tam olarak kestiremiyorsak birkaç dakika sonra
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nerelerde olacağını tahmin etmemiz mümkün olabilir mi? Kuantum dünyasında rastlanabilecek bu tür 
garipliklerin nedeni her şeyin dalga ve olasılıklar üzerinden tanımlanmasından kaynaklanıyor (Üna-
lan, 2011).  Kuantum fiziğinin kurucularından biri olan Niels Bohr bunu şöyle ifade eder;  “Kuantum 
fiziğini düşünürken  kafanız karışmamışsa onu yeterince anlamamışsınız demektir.”.

Kuantum mekaniğinde parçacık-dalga ikiliğini matematiksel olarak ifade eden  Erwin Schödinger, 
olasılık dalga fonksiyonunu geliştirmiş, değerli bir bilim insanıdır. Ama ününü aslında hiç yapmadığı 
bir şeye borçludur: Bir kediyle ilgili olan düşünce deneyine...

Schödinger’in Kedisi Düşünce Deneyi:

Bu deneyde Schödinger, bir kediyi kapalı bir kutuya koyduğunu hayal etmektedir. Kutuda kediyi 1 
saat içinde öldürme olasılığı %50 olan bir düzenek bulunmaktadır. Bu düşünce deneyinde kediyle birlikte 
kutuya bir şişe zehir, ucunda çekiç olan bir mekanizma ve bir saat içinde ışıma ihtimali %50 olan radyo-
aktif bir kaynak konulur. Eğer bir saat içinde radyoaktif kaynak ışıma yaparsa mekanizma bunu algıla-
yacak ve çekici hareket ettirecektir. Mekanizma, çekicin zehir şişesini kıracağı şekilde ayarlanmıştır. Zehir 
şişesi kırılırsa kedi zehirlenerek ölecektir. Radyoaktif madde ışıma yapmazsa kedi yaşamaya devam eder. 

Schödinger deneyinde, “1 saatin sonunda kendinin hangi durumda olduğunu” sorar. Deneyimleri-
miz bize kedinin ya ölü ya da canlı olacağını söyler, değil mi? Ama sıkı durun! Kuantumun gariplikler 
dünyasına girmek üzeresiniz! 

Kuantum mekaniğine göre dalga fonksiyonu, hem dalga hem de parçacık karakteri gösteren mate-
matiksel bir nesnedir. Buna göre; kuantum parçacıklarının evrende alabileceği bütün olasılık durumla-
rının toplamı 1’e eşit olmalıdır. Yani matematiksel olarak bir parçacık bütün olasılık durumlarına aynı 
anda sahip olmalıdır. Kedinin bir kuantum parçacığı olmadığını iddia ederek düşünce deneyinden vaz-
geçmeye çalışanlar için söyleyelim, deneyin detayları araştırılırsa yaşamının radyoaktif bir maddenin 
salınıp salınmamasına yani bir kuantum parçacığına bağlı olduğu öğrenilecektir.

Kuantum mekaniksel olarak kutu açılmadan hemen öncesine kadar kedinin olabileceği üç olasılık 
bulunmaktadır: Kedi canlı, ölü veya hem ölü hem de canlı olabilir. Ancak bu olasılıkların gerçeklik ka-
zanması sadece gözlemle mümkün olacaktır. Kedinin akıbetini bilebilmek için kutunun açılıp gözlem 
yapılması gereklidir. Kutu açıldığı anda tek bir durum gözlenir (ya ölü ya da canlı). O zamana kadar 
kedinin durumu çoklu bir olasılıktan ibarettir oysa! Kuantum mekaniğinde bu durum “çoklu durumla-
rın süperpozisyonu” olarak adlandırılmaktadır. Oysa kutu açıldığında tek bir olasılık durumuyla kar-
şılaşılmaktadır. Bu garip durum, kuantum fizikçileri tarafından  “çökme” olarak adlandırılmaktadır 
(Ronde, 2017). 

Schödinger, bu düşünce deneyini denkleminin doğruluğunu test etmek için 1935 yılında geliştirmiş-
ti. Dalga fonksiyonuna göre kedi hem ölü hem de diri olmalı. Peki neden gözlemci kutuyu açtığında bü-
tün olasılıklar bire iniyor? Bu durum felsefi açıdan ona bile çok garip geldiği için kendi geliştirdiği denk-
lemden şüphe etti ve sonraki akademik yaşantısında biyolojik çalışmalara odaklandı (Ünalan, 2011).  

O, kendi geliştirdiği denklemden şüphelenmiş olsa da, daha sonraki bilimsel gelişmeler Schödinger’i 
doğruladı. Günümüze geldiğimizde kuantum mekaniğinin sadece atom altı parçacıklarda değil, biz 
insanoğlunun gözleyebileceği makroskobik ortamlarda da çalıştığı çeşitli deneysel çalışmalarla karşılaş-
maktayız (Blatter, 2000). 
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İddialar
“Okuduğunuz metinde hangi iddialar ileri sürülmekteydi?” sorusu öğrencilere yönlendirilir. Grup üyeleri 

beyin fırtınası ile metinde geçen iddiaları belirler.

• Her gruba bir adet 50x70 cm karton ve yapışkanlı renkli kâğıtlar verilir. 

• Karton yatay bir şekilde tutulur. 

• Başlık olarak kartonun üst ortasına  “İDDİALAR” yazılır. 

• Grup üyeleri metinde geçen iddiaları tespit etmeye çalışır. Burada öğretmenin dikkat edebileceği unsur, 
öğrenciler tarafından önceden bilinen bilgiler nedeni ile metin dışı iddialarında sunulabilecek olması-
dır. Öğretmenin, metine bağlı kalma konusunda öğrencileri sık sık telkin etmesi gerekebilir. 

• Her üye, metinde geçtiğini düşündüğü bir iddiayı renkli kâğıtlardan birine yazar ve ardından sesli oku-
yarak kartona yapıştırır. Böylece diğerleri aynı iddiayı yeniden yazmamış olurlar.

• Kâğıtlara yazılacak metinler kurallı cümleler şeklinde olmalıdır. Kısaltmalar, başlıklar vb. kabul edil-
mez. 

• Bütün üyelerin fikirler tamamlanınca süreç sona erer.

İddia 1

İddia 3

İddia 2

İddia 4

İddia 5

İddia 6

İDDİALAR

Görsel 3. İddialar kartonu 

İddialar kartonundaki yapışkanlı kâğıtlar incelenir. Görsel 4’te görüldüğü gibi, benzer iddialar yan yana 
getirilerek benzerlikler matrisi oluşturulur. Farklı renkte bir yapışkanlı kâğıt kullanılarak benzer olan iddia 
cümleleri tek bir cümlede toplanarak yazılır. 

İddia 1 İddia 4 İddia 2 İddia 5

İddia 3 İddia 6

İDDİALAR

Benzer 
İddialar 1

Benzer 
İddialar 3

Benzer 
İddialar 2

Görsel4. Benzerlikler matrisi
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Benzer iddia cümleleri incelenir. Yine benzer olanlar varsa tek bir cümlede birleştirilir. 

İddia 1 İddia 4 İddia 2

İddia 3

İDDİALAR

Benzer 
İddialar 1

Benzer 
İddialar 2

Benzer 
İddialar 3

Benzer 
İddialar 4

Görsel 5. Benzerlikler matrisinin ikinci uygulaması

Görsel 5’te benzerlikler kurulduktan sonra “Benzer iddialar 1” ve “Benzer iddialar 4” cümlelerinin kaldı-
ğı görülmektedir. Örnek olarak verilen bu görsele göre grup üyelerinin metinde iki ana iddia bulunduğunu 
ifade ettikleri söylenebilir.  Bu çalışmanın amaçları öğrencilerin iddialar arasında mümkün olduğunca fazla 
benzerlik kurması, benzer iddiaları aynı cümlede ifade edebilme becerilerini geliştirmeleri ve metnin temel 
iddiasının ne olduğuna karar vermeleridir.  Öğrencilerin, metnin temel iddiasını ifade etmeleri beklense de 
bu aşamada onları bu yönde zorlamak önerilmez. İleriki aşamalarda araştırmaları derinleştikçe metnin ana 
iddiasını çok daha kolay görecekleri öngörülmektedir. 

Veriler
Bu aşamada metinde geçen iddialarla ilgili gerçeklere ulaşmaya yardım eden  veriler araştırılır. “Metindeki 

hangi veriler iddia olarak sunulduğunu düşündüğünüz fikirleri destekliyordu?” veya “Metinde sunulan iddialar 
hangi verilerle destekleniyordu?” soruları öğrencilere yönlendirilir. İddialarla veriler arasında ilişkilerin kurul-
ması amaçlanmaktadır. 

İddialar kartonunun arkası çevrilir. Ön yüzde en üstte duran iddiaların yazılmış olduğu kâğıtlar (yukarı-
daki örneğe göre “Benzer iddialar 1” ve “Benzer iddialar 4”)  alınarak Görsel 6’da görüldüğü gibi arka yüze 
yapıştırılır. Arka yüzün ortasına “VERİLER” yazılır. 

VERİLER

Benzer 
İddialar 1

Benzer 
İddialar 4

Görsel 6. Birinci kartonun arka yüzü: Veriler
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Öğrenciler iddiaları destekleyen verileri metne bağlı olarak bulmaya çalışırlar ve her bir veriyi farklı renk-
teki yapışkan kâğıtlara  yazarlar. Veriler hangi iddiayı destekliyorsa o iddiaya doğru bir ok çizilir. Bazen bir 
veri birden fazla iddiayı destekliyor olabilir. Bu durumda Görsel 7’de görüldüğü gibi bir veriden ilişkili olduğu 
bütün iddialara doğru  birden fazla ok çizilebilir. 

VERİLER

Benzer 
İddialar 1

Benzer 
İddialar 4

Veri 1 Veri 2 Veri 3

Görsel 7. Veriler ve iddialar arasında ilişkiler

Görsel 7’de gösterilen örnekte metinden elde edilen “Veri 2” her iki iddiayı da desteklemektedir. 

Bir sonraki aşamaya geçmeden önce sunum için hazırlanan kartonların fotoğrafı çekilmelidir. 

Gerekçe

Verilerle iddialar arasındaki ilişkinin güçlülüğü gerekçeye bağlıdır. “Metinde sunulan iddialar ve bunları 
destekleyen veriler hangi gerekçelere bağlı olabilir?” sorusu öğrencilere yönlendirilir. 

Bu aşamada iddialarla, metinde sunulan gerekçeler arasında ilişkilerin kurulması amaçlanmaktadır. An-
cak, konunun üst düzey düşünme becerisi gerektirmesi nedeniyle burada grup üyelerinin güvenilir kaynak-
lardan araştırma yapmalarına fırsat sağlanır. Böylece öğrenciler metinde gerekçe olarak ifade edilen cümleleri 
çok daha kolay fark edebileceklerdir. Araştırma için öğretmenin önerebileceği başlıklardan bazıları şunlardır:

• Olasılık nedir? Kuantum fiziğinin olasılık yapısı nedir?

• Schödinger dalga fonksiyonu ve olasılık yoğunluğu kavramını araştırınız. 

• Kuantum ölçüm problemi nedir ve nasıl çözülür?

• Kuantum süperpozisyon ve çift yarık deneyi kavramalarını araştırınız.

Öncekine göre daha büyük bir karton (70x100 cm ebatlarında)  alınır. Ortasına “GEREKÇELER” yazılır 
(Kartonun üst kısmında bir miktar boşluk bırakılır.). Birinci kartonun arka yüzündeki “İddialar” alınarak bu 
kartona yapıştırılır. Her bir gerekçe mümkün olduğunca özetlenerek farklı renkte bir kâğıda yazılır. Görsel 
8’de olduğu gibi, bulgularla elde edilen gerekçeler ve iddialar arasında ilişkiler kurulur. 
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GEREKÇELER

Benzer 
İddialar 1

Benzer 
İddialar 4

Gerekçe
3

Gerekçe
5

Gerekçe
4

Gerekçe
1

Gerekçe
2

Görsel 8. Gerekçeler ve iddialar arasında ilişkiler

Çürütmeler 
Çalışmanın bu aşamasında iddiaların geçerli olmadığı, istisnai durumlar sorgulanır. Öğrencilere; “Met-

ne göre, iddiaları çürütecek istisnai durumlar neler olabilir?” sorusu yönlendirilir. Gerekçelerde olduğu gibi 
çürütme çalışmasında da öğrencilerin araştırmalarından elde ettikleri bulgulardan destek almalarına fırsat 
verilebilir. 

Metinde belirtilen ve öğrencilerin odaklandığı her bir iddia için istisnai durumlar sorgulanır. Görsel 8’deki 
büyük kartonun üst kısmına, Görsel 8’deki gibi “ÇÜRÜTMELER” yazılır. Her bir çürütücü farklı bir kâğıda, 
anlamlı bir cümle şeklinde yazılır. Çürütme fikirlerinin yazıldığı cümleler Görsel 9’daki gibi kartonun üst ta-
rafına yapıştırılır. Oklar kullanılarak çürütücülerle  iddialar arasında ilişkiler kurulur.  

GEREKÇELER

ÇÜRÜTMELER

Benzer 
İddialar 1

Benzer 
İddialar 4

Gerekçe
3

Gerekçe
5

Gerekçe
4

Gerekçe
1

Gerekçe
2

Görsel 9. İddialarla çürütmeler arasındaki ilişkiler 
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Sınırlayıcı
Görsel 9’da görünen gerekçeler ve çürütmeler göz önünde bulundurularak iddiaların hangi şartlarda ka-

bul edilebileceğini belirten fikirler üretilir. Sınırlayıcının belirteceği şartlar dışında iddiaların geçersiz olduğu 
kabul edilecektir.  

Her bir iddia için öğrenciler tarafından belirlenmiş sınırlayıcı ifade, farklı renkte yapışkan kâğıtlara yazılır 
ve Görsel 9’daki kartona yapıştırılır. Çalışmanın sonunda Görsel 10’daki gibi bir karton oluşturmaları beklen-
mektedir. 

GEREKÇELER

ÇÜRÜTMELER

Sınırlayıcı Sınırlayıcı

Çürütme 1 Çürütme 2 Çürütme 3

Benzer 
İddialar 1

Benzer 
İddialar 4

Gerekçe
3

Gerekçe
5

Gerekçe
4

Gerekçe
1

Gerekçe
2

Görsel 10. Metnin analizi

Etkinliğini tamamlayan öğrenciler Görsel 10’daki gibi metinde geçen bir veya daha fazla iddiayı, metindeki 
verilerle ilişkilendirmiş olacaktır. Gerekçe, çürütmeler ve sınırlayıcıları belirlemek için yaptıkları araştırmalar 
sayesinde kuantum fiziğinin olasılık yapısı, dalga fonksiyonu ve olasılık yoğunluğu konularında bilgi edinmiş 
olurlar. Gerekçe, çürütme ve sınırlayıcıları verilere dayandırılmış iddialarla ilişkilendirerek üst düzey bilişsel 
davranışlara yönelik bir analiz gerçekleştirmiş olurlar. 

Değerlendirme
Okuma metninde geçen aşağıdaki paragraftaki bilim adamının davranışını, bilimsel etik boyutunda tartı-

şınız.

...Schödinger, bu düşünce deneyini denkleminin doğruluğunu test etmek için 1935 yılında geliş-
tirmişti. Dalga fonksiyonuna göre kedi hem ölü hem de diri olmalı. Peki neden gözlemci kutuyu aç-
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tığında bütün olasılıklar bire iniyor? Bu durum felsefi açıdan ona bile çok garip geldiği için kendi ge-
liştirdiği denklemden şüphe etti ve sonraki akademik yaşantısında biyolojik çalışmalara odaklandı.

• Her bir grup çalışmalarını sunum tekniklerini uygulayarak diğerleriyle paylaşır. Grup tartışması yolu 
ile her bir grubun yaptığı analizin güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilir. 

• Öğrencilerin sunuları EK1’deki “Toulmin Argümantasyon Yaklaşımı  Değerlendirme Formu” değerlendi-
rilir. 

• Öğrenciler, yaptıkları çalışmayı “Grup Değerlendirme Formu” ile değerlendirir.  Forma etkinlik kareko-
du okutularak ulaşılabilir. 

EK ETKİNLİK ÖNERİSİ
1. Çift Yarık Deneyi

Öğrencilere, “Maddenin Tuhaf Halleri: Çift Yarık Deneyi” başlıklı video izletilir (Bilim Genç, 2020). Vide-
oda bahsi geçen, Görsel 11’deki sanal simülasyon programı “Çift Yarık Deneyi” programı açılır. Dil seçenekle-
rinden Türkçe seçilir (Video ve simülasyon programına etkinlik karekodu okutularak ulaşılabilir.).

Görsel 11. Çift yarık deneyi programı ara yüzü

Sanal deney ortamında, kaynakla ekran arasında istenirse tek yarık, istenirse çift yarık olabilen bir levha 
bulunmaktadır. Yön tuşları ile deneysel ortam farklı perspektiflerden incelenebilmektedir.  Görsel 12’de gö-
rülebileceği gibi, fotonlar, elektronlar, protonlar, renk spreyi gibi on farklı kaynak türü ile deneysel çalışmaya 
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izin veren programda fotoğraf çekme imkânı da sunulmaktadır. Deneysel çalışmalarla öğrencilerin; kaynak 
türü, ekran durumu, yarık sayısı ve lamba niteliği gibi değişkenler arasında ilişki kurması beklenir. Videoda 
bahsi geçen deneysel çalışmalar simülasyon programında uygulanır.

Görsel 12. Çift yarık deneyi programında kaynak türleri

 

2. Sanal bir uygulama olan “Quantum Bound States” kullanılarak “Olasılık yoğunluğu, dalga fonksiyonu, 
süperpozisyon durumu, enerji düzeyleri” kavramları ile ilgili benzetimlere ulaşabilirsiniz (Physics Education 
Technology [Phet], b.t).

PROJE GÖREVİ 
Kuantum mekaniğinin makro boyuttaki uygulamalarına ilişkin (Kuantum bilgisayarları vb.) bir makale, 

kavram haritası, poster veya dijital simülasyon hazırlamaları istenir.
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EK - 1 TOULMİN ARGÜMANTASYON YAKLAŞIMI
DEĞERLENDİRME FORMU

Yönerge: Öğrencilerin oluşturdukları argümanlarda Toulmin argüman modelinin temel ögelerini oluş-
turan iddia, veri, gerekçe, çürütme ve sınırlar ile değerlendirilir. 

Bu ölçek Toulmin argüman modeli esas alınarak Erduran ve diğ., (2004) tarafından geliştirilen beş 
argümantasyon seviyesinden oluşan analitik çerçeveden esinlenerek geliştirilmiştir.1 

Birinci seviyedeki argümantasyonlar en düşük seviyedir. Beşinci seviyedeki argümantasyonlar veri-
lerle ilişkilendirilmiş iddialar gerekçelerle desteklenmektedir. Birden fazla çürütme ve sınırlılık içerir. 
Puanlama satırda belirtilen seviyeye ait puanlarla sütunlardaki değerin çarpımı ile yapılır.  Buna göre 
ölçeğin alabileceği en düşük değer 15, en yüksek değer 45’tir.

ARGÜMANTASYON SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN 
ANALİTİK ÇERÇEVE İÇERİĞİ

Argümantasyonun İçeriği

Seviye Değerleri

İyi (3) Orta (2) Geliştirilmeli 
(1)

1. Seviye : 1 Puan

Basit düzeyde ifade edilmiş iddia/iddialar bulunmaktadır.

2. Seviye: 2 Puan

İddialar verilerle desteklenmektedir.

3. Seviye: 3 Puan

Verilerle iddialar arasındaki ilişki, gerekçelerle açıklanmak-
tadır.

4. Seviye: 4 Puan

Gerekçelerle birlikte, iddiaları çürütecek durumlar (karşıt 
iddialar) birden fazla çürütme ifadesi ile belirtilmektedir.

5. Seviye: 5 Puan

Gerekçelerle desteklenmiş ve çürütmeleri belirlenmiş id-
diaların hangi şartlarda kabul edileceğini bildiren sınırlılık-
lar bulunmaktadır.

TOPLAM

1 Erduran, S., Simon, S. & Osborne, J. (2004). Tapping into argumentation: Developments in the 
application of Toulmin’s Argument Pattern for studying science discourse. Science Education, 88, 915-
933.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

KOZMİK İZLERİN PEŞİNDE

EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-2

MODÜL Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR
• Atom altı parçacıkların keşfinde algıçların rolünü analiz 

eder.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Mühendislik (Elektromekanik)

• Kimya (Kimyasal tepkimeler)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Üniversiteler ve Bilim Merkez-
leri.

Dijital Ortamlar: Simülasyon ve animasyon programları.

ARAÇ-GEREÇLER

16x28x15 cm ebadında plastik akvaryum, strafor kutu (Plastik 
akvaryumu içine alabilecek ebatta, 20x30 cm kenar kalınlığı 
8 cm), metal plaka (5 mm kalınlığında alüminyum levha, me-
tal tepsi: plastik akvaryumu içine alacak ebatta), kuru buz, 
izopropil alkol, keçe (akvaryumun tabanını kaplayacak ebat-
larda, 16x28 cm, 5 mm kalınlığında), neodyum mıknatıs (8 
adet), eldiven, gözlük, LED ışık kaynağı (2 adet)

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Etkinlik sürecinde aşağıdaki terim ve kavramları öğrencile-
rin anlamaları sağlanır.

Atomaltı parçacıklar, kozmik ışınlar, bulut odası, dedektörler.

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

• Konu hızlandırma

• Süreç zenginleştirme

• Ürün zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ
Alkol buharından korunmak için gözlük kullanılmalıdır. 

Alkol kullanırken eldiven kullanılmalıdır. 

Kuru buz kullanırken ısı güvenliği sağlanmalıdır.

Alkol buharının çok yakından solunmaması için önlem alınmalıdır. 
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: STEM yaklaşımı.

Özet
Bu etkinlikte atom altı parçacıkların keşfinde algıçların rolünü analiz etmek için öğrenciler “bulut odası 

deneyini” uygularlar. STEM yaklaşım tekniklerini kullanarak kendi dedektörlerini geliştirirler. 

1. Giriş 
Bilim tarihi hakkında kısa bir tartışma başlatılır: 19. yüzyılın sonlarına doğru, Newton yasaları ve Maxwell 

denklemleri ile  birlikte fizikçiler her şeyin bulunduğunu iddia ettiler. Çünkü klasik fizik o günün şartlarında-
ki neredeyse bütün problemleri açıklayabiliyordu. Oysa çok kısa bir süre sonra fark edildi ki bilim tarihinde 
fizik yolun daha çok başındaydı. 

Tartışma soruları:
• Sizce 19. yüzyılın sonlarındaki fizikçilerin, çözülebilecek bütün problemleri çözebileceklerini düşündü-

ren şeyler neler olabilir?

• Sizce ne oldu da fizikçiler kısa bir süre içinde bu düşüncelerinden vazgeçti?

• Teknolojideki hangi gelişmeler bilim adamlarının günümüzde de büyük buluşlar yapmalarına neden 
olmaktadır? 

• Sizce algıçların (dedektörlerin) bilimsel gelişmelere katkısı neler olabilir?

Burada amaç öğrencilerin dikkatlerini dedektörlere çekmektir.   

2. Uygulama

Hazırlık

Akvaryumun Hazırlığı
16x28x15 cm ebatlarında ağzı açık şeffaf plastik bir akvaryum hazırlanır. Akvaryumun tabanına keçe yerleşti-

rilir. Keçenin akvaryumun tabanında sabit kalması için dört bir köşede neodyum mıknatıs kullanılır. 

Metal Levha Hazırlığı
Siyah renkte metal levha gözlem yapmayı kolaylaştıracaktır. Bu nedenle metal levha çok düşük sıcaklığa da-

yanıklı siyah bir boya ile boyanabilir veya siyah bantla kaplanabilir. Akvaryum metal levhanın üzerine ters çevi-
rilip konulduğunda kenarlarından gaz kaçışı olmaması için levhanın içine akvaryumun kenarlarının tam olarak 
oturması sağlanmalıdır. Bunun için levhanın içine 16 x 28 cm ebadında dikdörtgen bir çerçevede bir oyuk açılabi-
lir. Eğer oyuk açılma fırsatı yoksa plastik akvaryum, levha üzerine kapatılmadan önce kenarlarına izopropil alkol 
sürülebilir. Bu sayede gaz kaçışı engellenmeye çalışılır. 

Deney Bulut Odası Deneyi
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Strafor Kutunun Hazırlanması
Metal levhadan biraz daha geniş büyüklükte, taban uzunlukları  20x30 cm olan bir strafor levhanın kenarına 

8 cm kalınlığında bir çerçeve yapıştırılır. Strafor kutu yerine metal levhaları içine alabilecek, yalıtım sağlayacak 
plastik bir  leğen de kullanılabilir. 

Deneyin Yapılışı

• Strafor kutunun içine kuru buz yerleştirilir.
• Kuru buzun üzerine metal tepsi konur.
• Metal tepsinin oyuklarına alkol dökülür.
• Akvaryum tavanındaki keçe bol miktardaki alkolle ıslatılır. 
• Akvaryum, açık kısmı tepsinin oyuklarına gelecek şekilde ters çevrilerek tepsinin üzerine kapatılır. 
• Karanlık bir ortamda led fenerler akvaryumun yan yüzeyinden Görsel 1’deki gibi içeri doğru tutulur. 
• Öğrenciler kronometre kullanarak akvaryumun içindeki değişimlerin sürelerini ölçerler.  

Deney Sonuçları

Fenerler doğru açıya getirilip ortam 
karanlık hâle dönüştürüldüğünde yağmur 
benzeri bir görüntü gözlenmesi beklen-
mektedir. Bir süre sonra bu görüntü bulu-
tumsu bir yapıya dönüşecektir. Biraz daha 
vakit geçtiğinde akvaryum içerisinde yük-
sek enerjili parçacıkların izleri görünmeye 
başlar. 

Görsel 1. Bulut odası deney düzeneği

3. STEM Uygulaması
Öğrencilerle aşağıdaki konularda araştırma yapması sağlanır.  

• Akvaryum içinde hangi değişimler gözlemlediniz? Her bir faz değişiminin süresi ne kadardı?

• Deneyde gözlemlenen kozmik ışınlar nelerdir? Müonları araştırınız.

• Gördüğünüz bu bulutumsu görüntünün oluşma nedeni ne olabilir?

• Sizce bu deneyde normal buz ve etil alkol kullansaydık nasıl sonuçlar elde ederdik?

• Deneyin son aşamasında dakikada kaç iz görebildiniz?

• Sizce bu deneyde ne tür değişkenler neleri etkiliyor?

• Sizce bu deneyde gözlediğimiz yüksek enerji parçacıkları deney nedeniyle mi ortaya çıktı yoksa zaten 
varlardı ve bu deney sayesinde mi onları görebildik?
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• Siz, bu deneyi daha verimli kılmak için neleri değiştirmeyi düşünürsünüz?

Öğrenciler yaptıkları araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaşarak grup çalışması yolu ile ortak bir sunum 
hazırlarlar. 

Uygulamanın bir sonraki aşaması STEM’in teknoloji boyutuna yönelik olacaktır. Bu boyuttaki çalışmalar 
için öğrenciler aşağıdaki sorularla yönlendirilebilir. 

• Deneyde gözlemlediğiniz izleri başka hangi yöntemlerle algılamamız mümkün olur?

• Yukarıdaki deney düzeneğini kullanarak kozmik ışınların izlerini algılayan ve elektrik sinyallerine dö-
nüştüren bir elektronik sistemde hangi sensörler kullanılabilir?

Görev 1 
Deney düzeneğini kullanarak kozmik ışınların izlerini algılayıp elektrik sinyallerine dönüştüren ve kulla-

nıcıyı çeşitli şekillerde bilgilendiren (sesli uyarı, görsel uyarı, sayaç vb.) bir sistem geliştiriniz. 

Görev 2 
Herhangi bir parçacık dedektörüyle, atom altı parçacıkların tümü gözlenebilir mi? Dedektörün hangi ni-

telikleri parçacığı algılamasını sağlamaktadır?  Örneğin alfa parçacığını gözlemleyebilecek bir dedektörün 
özellikleri nelerdir?

4. Değerlendirme
• Etkinlikteki karekod ile "Özdeğerlendirme", “Grup Değerlendirme” ve “Süreç ve Ürün Değerlendirme” 

formalarına ulaşabilirsiniz. 

KAYNAKÇA
Boğaziçi Üniversitesi (2018). Bulut Odası Deneyi. Liseler İçin Deneysel Yüksek Enerji Fiziği Yaz Okulu (Lid-
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Özdemir, A. (2017). Bulut Odası. TÜBİTAK Bilim Genç. https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/proje/bulut-odasi. 
(Erişim Tarihi: 13.07.2021)

Woithe, J. (2016). Cloud Chamber. Do-it-yourself manuel. S’Cool LAB. https://indico.cern.ch/event/508578/
contributions/2327916/attachments/1367925/2073120/SCoolLAB_CloudChamber_DIYManual_2016_
v2.pdf. (Erişim Tarihi: 13.07.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

SEN BOZUNUNCA NE SAÇIYORSUN?

EĞİTİM PROGRAMI ÖYG-2

MODÜL Nükleer Fizik

ÖNERİLEN SÜRE 40’ + 40’ + 40’ + 40’

KAZANIMLAR • Radyoaktif bozunma olaylarını karşılaştırır.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ 
BİRLİĞİ

• Kimya (Radyoaktif bozunma, radyoaktif parçacık, kimya 
teknolojisinde kullanımı)

• Arkeoloji ve Antropoloji (Radyoaktif tarihleme)

• Biyoloji (Radyasyonun biyolojik etkileri-Radyobiyoloji)

• Tıp (Görüntüleme sistemleri)

• Mühendislik (Nükleer enerji, Endüstri, Tıp)

• Nükleer Astrofizik (Kozmik ışınlar)

UYGULAMA ORTAMI

Sınıf Ortamı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Üniversite Nükleer Fizik La-
boratuvarları, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 
(SANAEM), Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA), 
PET (Pozitron Emisyon Tomografisi), Çekmece Nükleer Araş-
tırma ve Eğitim Merkezi  (ÇNAEM), Hastanelerin Nükleer Tıp 
ve Radyasyon Onkoloji Merkezi, MR (Manyetik Rezonans Gö-
rüntüleme), Arkeoloji Müzesi.

Dijital Ortamlar: Simülasyon programları.

ARAÇ-GEREÇLER
Maket kartonu, yapıştırıcı ,makas, renkli karton, renkli boya 
kalemleri, renkli boncuk, pinpon topu, karton kutu, modelle-
melerde kullanılabilecek atık malzemeler. 

TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

Bu etkinliği yapmak için aşağıdaki terim ve kavramları anla-
manızı sağlayacak araştırma yapmalısınız.

Radyasyon, İyonlaştırıcı radyasyon, İyonlaştırıcı olmayan rad-
yasyon, Radyoaktivite, Tıbbi görüntüleme. 

ÖĞRETİMDE YAPILAN 
FARKLILAŞTIRMA

İçerik farklılaştırma

Süreç zenginleştirme

GÜVENLİK ÖNLEMİ Kesici ve delici alet için yetişkin desteği veya gözetimi önerilir. 
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UYGULAMA

Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler: 5E Öğrenme Modeli, beyin fırtınası, gözlem, 
problem çözme, soru cevap, modelleme, tasarım ve canlandırma öğretim teknikleri.

Özet
Bu çalışmada; oyun, senaryo, canlandırma, araştırma ve dijital materyaller kullanılarak radyoaktif bozun-

ma olayları ve karşılaştırılması yapılacaktır. Radyasyon, radyasyon çeşitleri ve radyoaktivite ile ilgili kavram-
ları öğrenmek üzere “Benim tablom bizim tablomuza dönüşüyor”, radyoaktif bozunma olayları hakkında 
bilgi edinmek ve karşılaştırmak amacıyla “Ben kimim?”, radyoaktif ışınların elektrik ve manyetik alandaki 
özellikleri incelemek üzere “Ben nereye gidiyorum? Sen nereye gidiyorsun? Onlar nereye gidiyor?”, radyasyon 
kaynakları hakkında bilgi edinmek üzere “Radyasyon her yerde” etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

1. Giriş 
Bel Ağrısı Şikâyeti

Yoğun bel ağrısı yaşayan bir kişi alanında uzman olan doktora gider ve şikâyetlerini belirtir. Doktor prob-
lemin kaynağı hakkında fikir edinebilmek üzere hastaya rahatsızlıklarına yönelik sorular yöneltir ve muaye-
nesini gerçekleştirir. Hasta tarafından belirtilen şikâyetler ve doktor tarafından yapılan muayene sonucunda 
bir teşhis konulur. Doktor daha ayrıntılı bilgi edinmek için hastadan uygun olan tıbbi görüntüleme teknikle-
rinden birini ister. (Röntgen ve Manyetik Rezonans Görüntüleme vb.)

Doktor tıbbi görüntüleme tekniklerinden alınan veriler doğrultusunda hastanın bel bölgesindeki problemle 
ilgili teşhisini netleştirerek uygun tedavi yöntemine başlar. Hastanın ihtiyacı olan tedavi en kısa sürede uygula-
nır. Uygulanan tedavi yöntemi 
sayesinde hastanın rahatsızlığı 
ilerlemeden kontrol altına alı-
nır.

Sizce, “Hastanın bel bölge-
sindeki problemin teşhisinde 
doktor tarafından istenen gö-
rüntüleme tekniklerinde fiziğin 
hangi alt alanından yararlanıl-
maktadır?” sorusu öğrencilere 
yöneltilerek bir tartışma orta-
mı oluşturulur ve  öğrencilerin 
fikirleri alınır. Görsel 1’de has-
taya yapılan uygulama, kulla-
nılan tıbbı görüntüleme tekni-
ği ve çalışma prensibi ile ilgili 
öğrenci yorumları alınır.

RF Sargılar

Mıknatıs

Mıknatıs

Bilgisayar

Görüntüleme 
ünitesi

Gradyan sargıları

Ekran

Görsel 1. Manyetik rezonans görüntüleme
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2. Keşfetme
Benim Tablom Bizim Tablomuza Dönüşüyor

Radyasyon, radyasyon çeşitleri ve radyoaktivite ile ilgili kavramları öğrenmek üzere “Benim tablom bizim 
tablomuza dönüşüyor’’ etkinliği gerçekleştirilir.

Öğretmen tarafından Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen çizelge öğrencilere dağıtılır (Tablo genişletilebilir.) ve 
etkinlik çalışması ile ilgili öğrencilere açıklama yapılır.

Yönerge

• Öğrenciler konu ile ilgili kısa bir araştırma yapar.
• Tablo 1 ve Tablo 2’deki ilgili alanlar öğrencilerin araştırmaları sonrasında doldurulur ve öğrenciler ken-

di tablolarını oluşturur. (Tablolarda bazı ilgili alanlar örnek olarak doldurulmuştur.)
• Tüm öğrenciler bir araya gelir ve tablolarındaki bilgiler doğrultusunda ortak bir bilgi tablosu hazırlar.
• Öğrencilerin ortak hazırladığı tablo öğretmen tarafından incelenir ve gerekli tamamlamalar gerçekleş-

tirilir.
• Öğrencilerin bireysel ve grup çalışması sonucu hazırladığı tablo atölyenin uygun bir bölümüne asılır.  

Tablo 1. Radyasyon ve radyasyon çeşitleri

Radyasyon Açıklama

Radyasyon Kararsız durumdaki bir atom çekirdeğinin daha kararlı duruma geçerken parçacık veya 
elektromanyetik dalga şeklinde enerji yayması olayına radyasyon denir (Ocaktan, b.t).

Radyasyon 
Kaynakları

Doğal

Yapay

Radyasyon Çeşitleri Açıklama

İyonlaştırıcı 
Radyasyon

Parçacık

Hızlı elektronlar

Beta ve alfa parçacıkları

Nötronlar

Dalga
Gama ışınları

X-ışınları

İyonlaştırıcı Olmayan 
Radyasyon Dalga

UV (Ultraviyole): Güneş tarafından bize ulaşan morötesi (ultraviyole, UV) ışın-
lar cildimiz tarafından soğrulması durumunda hücrelere zararlı olabilir. UV 
ışınlar UV-A, UV-B ve UV-C olmak üzere üç grubu ayrılır. Bunlardan UV-C 
ışınları atmosfer tarafından tamamen soğurulmasından dolayı yeryüzüne 
ulaşamaz. Fakat UV-A ve U-VB ışınları yeryüzüne ulaşarak cildimiz için bü-
yük risk oluştururlar. Her ikisi ışında cilt kanserine neden olabilir. UV-A ışın-
larının dalga boyu 320-400 nanometre (metrenin milyarda biri) aralığında 
iken UV-B ışınların dalga boyu 280-320 ise nanometre aralığındadır. Işığın 
dalga boyunun ve enerjisi arasında ters bir orantı vardır. UV-A ışınlarının 
enerjisi ile UV-B ışının enerjisi karşılaştırıldığında UV-B ışınlarının enerjisi 
daha yüksektir. Deriye nüfuz etme açısından bakıldığında UV-B ışınları de-
rinin dış katmanındaki moleküller soğurulurken UV-A ışınları daha derine 
iner (Semerci, 2014).

Görülebilir 

Kızılötesi dalgalar

Mikrodalgalar

Radyo dalgaları
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Tablo 2. Radyoaktivite

Radyoaktivite Açıklama

Radyoaktivite

Radyoaktif Işıma

Radyoaktif Çekirdek

Radyoaktif Madde

Yarılanma Ömrü

Ben kimim?
Etkinlik çalışmasına başlamadan önce radyoaktif bozunma olayları ile ilgili öğretmen tarafından kısa bir 

bilgilendirme yapılır.

Radyoaktif bozunma olayları hakkında bilgi edinmek ve karşılaştırmasını yapmak amacıyla “Ben kimim?” 
etkinliği gerçekleştirilir.

Bu etkinlik çalışması için öğrenciler radyoaktif bozunma türlerinden bir tanesini seçer ( α - Alfa , β – Beta,  
γ – Gama) ve seçtikleri konu ile ilgili araştırma yapar. Kendi (α, β, γ) tanıtımlarında isterlerse modelleme, 
tasarım, çizim, görsel vb. çalışmalar kullanabilirler. Çalışmaların tamamlanmasından sonra öğrenciler sıra ile 
birbirlerine kendi tanıtımlarını yaparak ben kimim sorusunu yöneltir. Tanıtım çalışması gerçekleştirildikten 
sonra öğrenciler birbirlerinin özelliklerini karşılaştırır.

Örnek Çalışma
Alfa Bozunumu Kendini Tanıtırken  

Helyum çekirdeği olarak da bilinirim, çekirdek beni gerçekleştirdiğinde 2 proton ve 2 nötronunu kaybeder 
ve yeni bir çekirdek oluşturur. Çekirdek beni gerçekleştirdiğinde etrafa benim taneciklerimi fırlatır ve bunlar 
parçacıktır. Beni çok ince bir kâğıt tabaka ile bile durdurabilirsiniz. Menzilim kısadır yani madde içerisinde 
enerjimi kısa bir yolda kaybederim. Elektrik ve manyetik alanda sapma gösteririm. Anlattıklarımdan ve gös-
terdiğim görselden de (Görsel 2) faydalanarak benim kim olduğumu bulabilir misin?

Alfa

Beta

Gama

Nötron

Kâğıt/Deri Alüminyum Kurşun Beton

Görsel 2. Radyasyon türleri ve kâğıt, alüminyum, kurşun ve betona nüfuz etme gücü
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Etkinlik çalışması sonrasında simulasyon aracını kullanarak alfa bozunması ve beta bozunması konu ve 
kavramlarına yönelik sanal deney ortamlarına erişebilirsiniz (URL-1, 2021.,URL-2, 2021). Bu çalışma ile öğ-
renciler etkinlik sürecinde elde ettikleri bilgileri simülasyon ortamında deneyebilir.

Bozunumlar Etkinlik Yapıyor
Öğretmen tarafından radyoaktif bozunmalar ile ilgili genel tekrar yapılır ve bozunma denklemleri açıkla-

nır. Öğrenciler öğretmen tarafından verilen bozunma denklemlerindeki “?” işareti olan yerleri doldurur.

Alfa (α) Bozunumu

Çekirdek tarafından alfa bozunumu gerçekleştirdiğinde proton ve nötronundan iki kaybederek yeni bir 
çekirdek oluşur (Şenyiğit, b.t ).

 
A
Z

A–4
Z–2

4
2X Y He + Enerji+   (1)

Alfa bozunumu denkleminden ve Görsel 3’ten yararlanarak 2 numaralı denklemde “?” işareti olan yerleri 
doldurunuz.

 
226

88
?
?

4
2Ra Rn He + Enerji+   (2)

Nötron

Uranyum 238 Toryum 234
He (α parçacık)

Enerji

Enerji

Proton

Görsel 3. Alfa bozunum denklemi
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Beta (β) Bozunumu

β– Bozunumu

β– bozunumunda çekirdekten eksi yük yayınlanarak çekirdeğin protonun sayısında bir artış olurken nöt-
ron sayısında bir azalma gerçekleşir (Meriç, 2017). 

Beta bozunumu denkleminden ve Görsel 4’ten yararlanarak 4 numaralı denklemde “?” işareti olan yerleri 
doldurunuz.

 
A
Z

A
Z+1 β–X Y v+ +   (3)

 
14

6
?
? β–C N v+ +   (4)

β+ Bozunumu 

β+ bozunumunda çekirdek tarafından pozitron yayınlanır. Bu olayın gerçekleşmesiyle çekirdeğin proton 
sayısı bir azalırken nötron sayısı bir artar. Fakat çekirdeğin kütle numarası değişmez (Meriç, 2017).

Beta bozunumu denkleminden ve Görsel 4’ten yararlanarak 6 numaralı denklemde “?” işareti olan yerleri 
doldurunuz.

 
A
Z

A
Z-1 β+X Y v+ +  (5)

 
14

7
?
? β+N C v+ +  (6)

β
_

β
_

β
+

ν

-

Karbon - 14

BOZUNUMU β
_

νXA A
Z Z+1Y

β+ νXA A
Z Z-1Yβ+ BOZUNUMU

6 proton

8 nötron

7 proton

7 nötron

Azot - 14

Karbon - 10

6 proton

4 nötron

5 proton

5 nötron

Bor - 10

Antinötrino

Antinötrino

Elektron

ν

ν

+

Nötrino Pozitron

+

Pozitron

ν

Nötrino

-
ElektronProton Nötron

_

Görsel 4. Beta bozunum denklemi
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Elektron Yakalama   

Elektron yakalama olayında çekirdek kendisine en yakın elektronu yakalar ve çekirdekteki proton sayısı bir 
azalır, nötron sayısı bir artar (Meriç, 2017).

 Elektron yakalama denkleminden ve Görsel 5’ten yararlanarak 8 numaralı denklemde “?” işareti olan yer-
leri doldurunuz.                                                         

 
A
Z

A
Z-1

0
-1X + Y +e v  (7)

 
7
4

?
?

0
-1Be + Li +e v  (8)

Karbon - 10

6 proton

4 nötron

5 proton

5 nötron

Bor - 10

ν

ν

Nötrino

Nötrino

νX YA 0 A
Z -1 Z-1e

-

-

Elektron

ElektronProton

Elektron
Yakalama

Nötron

Görsel 5. Elektron yakalama denklemi

 

Gama (γ) Bozunması

Gama ışınlarının çekirdekten yayınlanmasında çekirdekteki nükleon sayısında bir değişiklik olmaz (Çelik, 
2017). Bu durumda atom numarasında ve kütle numarasında da herhangi bir değişiklik olmaz. 

Gama bozunumu denkleminden ve Görsel 6’dan yararlanarak 10 numaralı denklemde “?” işareti olan yer-
leri doldurunuz.  
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A
Z γA

ZX* +X  (9)

 
12

5 γ?
?C* +C  (10)

ProtonNötron

� �

Uyarılmış
çekirdek

Uyarılmış
çekirdek

Gama ışını

Gama ışını

Görsel 6. Gama bozunma denklemi

 

Ben Nereye Gidiyorum? Sen Nereye Gidiyorsun? Onlar Nereye Gidiyor?
Radyoaktif ışınların elektriksel özellikleri incelendiğinde Görsel 7’de görüldüğü gibi alfa (α) ve beta (β)  

parçacıklarının elektriksel alanda sapma gösterdiği fakat gama (γ) ışınlarının sapma göstermediği gözlenmek-
tedir. 

“Sizce bunun nedeni ne olabilir?’’ sorusu ile ilgili bir tartışma ortamı oluşturarak öğrencilerin konu ile ilgili 
düşünceleri alınır.
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β+

β-

γ
α

Radyoaktif madde

Elektrik yüklü plakalar

Görsel 7. Radyoaktif ışınların elektrik alanda hareketi

Haydi, sıra sizde;

Alfa (α) ve beta (β)  parçacıklarının ve gama (γ) ışınlarının manyetik alandaki özelliklerini gösteren bir 
model oluşturunuz. 

3. Açıklama 
Kararsız durumdaki bir atom çekirdeğinin daha kararlı duruma geçerken parçacık veya elektromanyetik 

dalga şeklinde enerji yayması olayına radyasyon denir (Ocaktan, b.t).

Atom çekirdeğinin α parçacığı, β parçacığı, γ ışını ya da çekirdek kabuğundan elektron yakalaması olayına 
radyoaktif bozunma denir (Meriç, 2021).

Radyoaktif bir çekirdekten 4
2

He çekirdeğinin yayınlandığı nükleer bir sürece alfa bozunumu denir. Beta 
(β–) bozunumda çekirdekteki bir nötron protona dönüşür. Bu durumda çekirdeğin atom numarası atarken 
bozunuma karşı karasızlık durumu da azalmış olur. Beta (β+) bozunumu proton bakımından zengin olan 
çekirdekte meydana gelir ve çekirdekteki proton nötrona dönüşür daha kararlı bir çekirdek oluşur. Çekir-
dekten gama ışınlarının yayınması alfa ve beta bozunmalarına göre farklılık göstermektedir. Alfa ve beta bo-
zunumunda çekirdekteki nükleonların sayısında ve türünde değişiklik meydana gelirken gama ışınlarının 
yayınlanması durumunda bir değişiklik olmaz. Nötronların doğada serbest hâlde bulunma olasılıkları çok 
düşüktür. Çünkü nötronların çok kısa bir yarı ömrü vardır. Nötronlar, nükleer reaksiyonlar ya da radyoaktif 
bozunmalar sonucu elde edilir (Çelik, 2017).

Alfa (pozitif) ve beta (negatif) parçacıkları yüklü parçacıklar olması dolayısıyla manyetik ve elektriksel 
alanda sapmaya uğrarlar. Alfa parçacıkları pozitif yüklü olduğundan negatif plakaya doğru, beta (β–) parça-
cıkları negatif olduğundan pozitif plakaya ve beta (β+) parçacıkları pozitif olduğundan negatif plakaya doğru 
sapar. Gama ışınları yüksüz olmasından dolayı elektriksel ve manyetik alan tarafından saptırılamaz.
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4. Derinleştirme 
Radyasyon Her Yerde

Radyasyon kaynakları doğal ve yapay olmak üzere iki ayrılır. Yaşamımız sürecinde birçok doğal radyasyon 
kaynaklarına maruz kalmaktayız. Maruz kaldığımız doğal radyasyon kaynakların ilk sıralarında radon gel-
mektedir. Yeryüzüne çıkan sulardan, toprak ile kayalardaki çatlardan radon yeraltından havaya geçmektedir. 

Sevgili öğrenciler,
Çok katlı bir binada katlardaki radon konsantrasyonu belirlemek üzere bir ölçüm çalışması gerçekleştirile-

cektir. Ölçümler binanın zemin katından başlayarak en üst kata kadar yapılacaktır. Sizlerden ölçüm çalışması 
gerçekleştirmeden önce radon gazının binaya giriş yolları ile ilgili bir sunum yapmanız istenmektedir.

Konu ile ilgili gerekli araştırmaları yaptıktan sonra (radon gazının binalara giriş yolları, katlardaki radon 
gazı yoğunluk oranları) sunum programınızda modelleme, tasarım, resim, yazı, grafik vb. kullanabilirsiniz.

5. Değerlendirme 
1. Tablo 3’te “?” olan yerleri doldurunuz.

Tablo 3. Radyasyon ve çeşitleri

Radyasyon ve Çeşitleri

İyonlaştırıcı 
Radyasyon

Parçacık

Hızlı elektronlar

?

Nötronlar

Dalga
?

X-ışınları

İyonlaştırıcı Olmayan 
Radyasyon ?

UV (Ultraviyole)

Görülebilir

?

Mikrodalgalar

?

2. Tablo 4’teki verileri inceleyerek yorumlayınız.

Tablo 4. Bazı alfa parçacık kaynakları (Çelik, 2017).

Ana Çekirdek Yarı Yıl – Ömür Alfa Parçacığının Enerjisi (MeV)
232Th 1,4 x 1010 4,012
238U 4,5 x 109 4,196
235U 7,1 x 108 4,598
236U 2,4 x 107 4,494

230Th 7,7 x 104 4,687
243Am 7,4 x 103 5,275
241Am 433 5,485
238Pu 88 5,499
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3. Görsel 8-9’da çekirdekte hangi bozunma gerçekleşmiştir?    

Cevap:

Görsel 8. Radyoaktif bozunma

Cevap:

Görsel 9. Radyoaktif bozunma

Nötron Proton

 

4. Etkinlik çalışmaları ile ilgili değerlendirme formları doldurulur. “Grup Değerlendirme”, “Kontrol Lis-
tesi” ve “Öz Değerlendirme” formlarına etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

PROJE GÖREVİ
1. Çevrenizde akciğer rahatsızlığı olan kişi mevcutsa kişinin yaşadığı evde radon gazı ölçümü gerçekleşti-

rerek farklı parametrelere göre değerlendirmesini yapabilirsiniz.

• Evin tüm odalarındaki radon gazı konsantrasyon seviyesi ile hastanın yatak odasındaki konsantras-
yon seviyesinin karşılaştırmasını yapabilirsiniz.

• Evin odalarındaki radon gazı yoğunlaşma değerlerinin farklı olması durumunda nedenlerini incele-
yebilirsiz (havalandırma).

2. Binalardaki radon gazı konsantrasyon değerlerinin mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma çalışması 
yapabilirsiniz.

3. Radyasyon zırhlama açısından malzeme üretimi üzerine çalışmalar gerçekleştirerek materyalin radyas-
yon soğurma katsayısını belirleyebilirsiniz.
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EK ETKİNLİK ÖNERİSİ

Kimya
Etkinlik çalışması kimya alanı ve fizik alanı öğrencileri ile birlikte disiplinler 
arası bir çalışma olarak gerçekleştirilebilir.

Biyoloji
Radyasyonun biyolojik etkileri konusunda biyoloji alanıyla birlikte 
disiplinler arası bir çalışma yapılabilir. Fiziksel yarı ömür ve biyolojik yarı 
ömür kıyaslaması ile ilgili bir çalışma gerçekleştirilebilir.

Tıp ve Mühendislik

Hastalıkların teşhisinde kullanılan görüntüleme sistemleri ve teknolojileri, 
Nükleer tıp uygulamaları vb. çalışmalar ile ilgili bilgi edinmek üzere okul 
dışı öğrenme ortamları kullanabilir. 

[Arkeoloji Müzesi, Üniversite Nükleer Fizik Laboratuvarları, SANAEM, TARLA, 
ÇNAEM, PET Hastanelerin Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkoloji Merkezi, MR] 
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Sayfa No ID

24 1014780163

26 1883222602

26 1883198245

28 1719420223

29 1414052906

30 1409329922

31 725467813

32 1110611807

32 1969496260

33 1533942026

33 1863193594

38 1265812645

44 1814659304

47 1089681197

53 1713487009

55 420573394

56 1817284748

58 1406821808

62 206506162

62 1090840025

62 1537735775

62 1681675696

62 1931678216

62 1917448670

70 153230279

70 384572134

70 1430311673

74 1651453744

75 1674300454

77 1200278869

77 723889309

78 293820374

83 1345185617

85 530282698

85 241717330

85 1050685706

85 1468950626

85 1561751284

86 1740008051

90 1974387128

99 395058370

105 1021223902

105 193765730

106 1177516189

107 1287557641

107 1849675627

107 1156035892

107 1687891030

108 1680761104

108 512014699

108 566420950

112 1015111090

123 36559390

123 1398489791

123 1851107953

123 1707517555

128 1632154282

129 75844771

130 1672938709

130 1864176979

131 617049824

131 22964596

142 195038393

142 167441477

143 736127194

143 320480033

143 1375313849

144 352576739

144 117123073

144 181486922

145 1923983963

146 1472703092

148 1815415094

157 523767865

159 793205941

161 1578819004

172 1806381910

173 347363207

173 1692894673

174 347363273

174 347363216

176 287851163

179 1643855515

179 1646321122

181 1741887665

182 1970953343

182 1741885994

183 1214260843

185 152709431

185 1967288638

186 339833945

186 1555613381

187 1818199916

191 178784918

194 1287557623

194 1287557662

199 1680227965

204 377729500

210 1101050360

214 1684802896

217 1174946776

218 542082769

219 1327229258

220 1422408173

221 771426010

221 429635335

223 1327229258

224 1014457141

227 1458511118

232 1270758859

236 1252264588

237 1971790514

237 201705185

238 1667906770

238 1100207843

239 220981027

239 678900679

240 1457897519

242 1441926428

243 1443192401

243 1439079917

245 1443229472

258 1219107760

259 1668587551

259 786527518

260 513972964

261 1559138579

261 1037300848

284 1801414900

286 1169023357

287 1894462717

288 1883030005

289 1956944644

290 1956948121

292 340098236

293 340097942

GÖRSEL KAYNAKÇA
Aşağıda ID numaraları verilmiş olan görseller telif bedeli ödenerek www.shutterstock.com sitesinden alın-

mıştır. ID numaraları olmayan görseller yayınevi ressamı ve grafikeri tarafından oluşturulmuştur.
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