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   Eğitimin her alanında olduğu gibi özel eğitim alanında da uluslararası standartları takip eden ve 
dünya ile yarışan Bakanlığımız, yeni ve nitelikli hizmetler sunabilmek için pek çok çalışma yürütmekte-
dir. Bunlardan biri de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmelerini 
ve eğitim imkânlarından en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen özel eğitim 
materyalleri geliştirme çalışmalarıdır. Materyal geliştirme çalışmalarının esas amacı öğrencilerimize daha 
nitelikli öğrenme imkânı sunmak, onları görsel ve yazılı olarak destelemek ve ilgilerini derse çekerek 
öğrenmelerini kalıcı hale getirmektir. Bu amaçla kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrenci-
lerimizin akademik derslerine yardımcı kaynak teşkil etmesi amacıyla birçok alanda “Uyarlanmış Etkinlikler 
(UYET)” hazırlanmıştır. 

   Fen Bilimleri öğretimi, öğrencilerimizde sosyal gelişim ve ilerlemenin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Fen 
Bilimleri alanındaki kaynak kitaplar incelendiğinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yaşadıkları “Güneş, 
Dünya ve Ay, Canlılar Dünyası, Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme, Madde ve Değişim, Işığın Yayılma-
sı, İnsan ve Çevre, Elektrik Devre Elemanları” alanlarındaki güçlüklerin giderilmesine ilişkin etkinliklerin 
sınırlı olduğu görülmektedir. Alanda yaşanan bu eksikliklerin giderilmesini sağlayacak yeni bir kaynak kitap 
geliştirme ihtiyacı hissedilmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik fen 
bilimleri dersi müfredatında yer alan kazanımlara yönelik özel hazırlanmış etkinlikleri içeren toplam 3 
kitaptan oluşan “Fen Bilimleri Alanı Uyarlanmış Etkinler Seti” hazırlanmıştır. Hazırlanan set ile öğrenci-
lerin gelişim ve öğrenme düzeylerine uygun olarak dil ve iletişim, öz bakım ve günlük yaşam alanlarında; 
bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişmelerine destek olmak hedeflenmiştir. 
Bunlarla birlikte öğrencilere günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel akademik becerileri kazandı-
rarak öğrencilerin bu becerileri etkin bir şekilde kullanan bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürdürme-
lerini; millî ve manevi değerleri benimsemiş, toplumla etkileşimini ve bütünleşmesini kolaylaştıracak şekilde 
yeterliliklerle donatılmış bireyler olmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin bağımsız olarak 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken donanımı sağlayarak toplumsal kurallara/yaşama uyum göste-
ren bireyler olmaları amaçlanmıştır.

   “Fen Bilimleri Alanı Uyarlanmış Etkinler Seti” geliştirilirken özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin Fen 
Bilimleri dersindeki “Güneş, Dünya ve Ay, Canlılar Dünyası, Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme, Madde 
ve Değişim, Işığın Yayılması, İnsan ve Çevre, Elektrik Devre Elemanları” gibi birçok alanda yaşadıkları 
güçlükler göz önünde bulundurulmuştur. Bu sette, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam 
eden hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu ile işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin fen bilimleri dersindeki kazanımları 
daha kolay ve hızlı öğrenebilmesini sağlayan uyarlanmış etkinliklere yer verilmiştir. 
 
   Alanında ilk olan bu çalışma ile hedefimiz yeni, özgün, işlevsel materyaller ile özel eğitim hizmetlerin-
de öğrencilerin akademik başarılarını destekleyerek okullarımızın kapısını mutluluğa açmaktır.

    Bu setin hazırlanması, yayınlanması ve dağıtımında fikir, bilgi ve emeklerini bizimle paylaşan ve setin 
oluşumunda bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. 

    Mehmet Nezir GÜL
              Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

                                                     Genel Müdürü
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KONU       Dünya ve Evren:
KAZANIM    Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.:
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Soru 2) Yer kabuğunun üzerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)                           B)                     C)

Soru 3) "Dünya'nın katmanlarından Manto katmanında bulunan magmanın yeryüzüne
ulaşarak soğuyup katılaşmasıyla ......... oluşur." boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazıl-
malıdır?

Soru 4) Kayaçlar hangi dış faktörler etkisiyle parçalanmaz?
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Aşağıdaki soruları cevapla.

Tanımı verilen kavramların doğru yazılışını bul.
Bulduğun sözcükleri yanlarındaki kutulara yaz.

Kayaçlar rüzgâr, sıcaklık farkı, yağmur ve akarsu gibi dış faktörlerle parçalanarak oluşur.

Yer kabuğunun en ince olduğu yerlerdir.

Dünya’nın katmanlarından manto katmanında bulunan magmanın yeryüzüne ulaşarak soğuyup 
katılaşmasıyla oluşur.

Kayaçların parçalanmasına sebep olan dış faktörlerdir.

1) Kayaçlar hangi dış faktörler sebebiyle parçalanır?

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

2) Yer kabuğu ve yeryüzü şekilleri nelerden oluşmuştur?

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

3) Yer kabuğunun en kalın olduğu yerler nerelerdir?

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

4) Kayaçlar nasıl oluşur?

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

5) Deniz, göl ve okyanuslar yer kabuğu parçaları arasında sayılır mı? 

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

ŞAT

KYANOSU

RZÜRAG

KYAÇA

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3
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Aşağıda cümlelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.

Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur.

Kayaçlar; sıcaklık farkı, yağmur ve rüzgâr gibi etmenlerle parçalanır. 

Taşların parçalanması ile kayaçlar oluşur. 

Okyanus, göl ve denizler yer kabuğunun altında yer alır. 

Canlılar, Dünya’nın dış katmanında yani yer kabuğunda yaşarlar.

Dağlar yer kabuğunun en ince olduğu yerlerdir.

Okyanuslar yer kabuğunun en ince olduğu yerlerdir.

Dağlar, tepeler, vadiler Dünya'nın manto katmanında bulunur.

ETKİNLİK 4
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KONU       Dünya ve Evren:
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1. Kayaçlar içerisinden çıkarılan madenler çeşitli işlemler uygulanarak kum toprak gibi değersiz maddeler 

temizlenerek içerisinde bulunan değerli ................................ elde edilir.

2. Yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara ................................ 

denir.

3. Dünya’da var olan ................................ madenlerinin büyük bir kısmı Türkiye’de bulunur.

4. Mücevher yapımında kullanılan malzemelerden biri de .................................dır.

5. Günlük yaşamda kullanılan birçok araç gerecin içerisinde ham madde kullanılır. Örneğin .......................
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KONU       Dünya ve Evren:
KAZANIM    Fosillerin oluşumunu açıklar.:
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KONU       Dünya ve Evren:
KAZANIM    Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.:
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2. Dünya’nın Güneş'in etrafında bir tam dolanımı ne kadar sürer?
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Mevsimler
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Aşağıdaki soruları cevapla.

1) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşü-
nün süresini vermektedir?

A) 1 gün                 B) 1 yıl                C) 1 ay

2) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dolanımının süre-
sini vermektedir?
 
A) 1 gün                 B) 10 ay               C) 1 yıl

3) Mevsimler nasıl meydana gelir?

 A) Dünya'nın Güneş etrafında dönmesiyle
 B) Güneş'in kendi etrafında dönmesiyle
 C) Güneş'in Dünya etrafında dönmesiyle

4) Yukarıda verilen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu olay sonucu mevsimler oluşur.
B) Bu olay bir yıl sürer.
C) Bu olay Dünya’nın kendi etrafında dönmesidir.

5) Aşağıdaki olaylardan hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin bir sonucu 
değildir?

A) Gece ve gündüzün oluşumu
B) Bir yılın oluşması
C) Bir günün oluşması

ETKİNLİK 4
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6) Dünya’nın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
B) Dünya, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
C) Dünya, Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar.

7) Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin Dünya’nın hareketleri ile ilgili söyledikleri doğru-
dur?

8) Keyifli bir oyun aracı olan topaç kendi etrafında dönüş hareketi yapar. Topaçların 
yaptığı bu hareket aşağıdaki cisimlerin hangisinin hareketine örnek verilebilir?

A) Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşüne                                            
B) Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşüne
C) Dünya’nın bir yüzünün Güneş’e dönük olmasına
                          

A)

C) 

B) 

D)
Dünya’nın kendi 
çevresinde dönüşü ile 
gece gündüz oluşur.

Dünya’nın bir yüzü 
gündüzü yaşarken 
diğer yüzü de gündüzü
yaşar.

Dünya, sürekli değil
belli zamanlarda kendi
çevresinde döner.

Dünya, Güneş’in
çevresini 2 yılda
dolanır.
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9) Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın Güneş etrafındaki bir tam turu 
ile meydana gelmez?

A) 365 gün         B) 24 saat        C) Mevsimler

10. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda ....... etrafında da döner.

  
               A) Yıldızlar        B) Güneş’in      C) Ay’ın

Aşağıda verilen zamanlarla uygun ifadeleri eşleştir.

Dünya'nın Güneş etrafındaki 
bir tam dolanması

365 gün 6 saat

24 saat

Dünya'nın kendi etrafında-
ki bir tam dönüşü

1 gün

1 yıl

ETKİNLİK 5
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Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D”, yanlış olanların başına "Y” yaz.

Dünya’nın kendi çevresindeki bir tam dönüşüdür.

Dünya’nın kendi etrafındaki hareketidir.
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KONU       Canlılar ve Yaşam:
KAZANIM    Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.:

1) Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için öncelikle gerekli olan şey nedir?

A) Gezmek        B) Beslenmek        C) Televizyon izlemek        D) Dinlenmek

2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Canlıların yaşayabilmesi için en çok gerekli besin çikolatadır.
B) Canlıların tüm besin çeşitlerine ihtiyacı vardır.
C) Bütün canlılar su içmeden uzun süre yaşayabilir.
D) Canlılar kendileri için gerekli olan enerjiyi sadece sudan alır.

3) Besinler içeriklerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 
bu sınıflandırma arasında gösterilemez?

A) Karbonhidrat        B) Unlu mamuller         C) Yağ         D) Protein

4) Makarna, ekmek, pirinç gibi maddelerde daha çok hangi besin içeriği bulunur? 

A) Protein        B) Yağ         C) Karbonhidrat         D) Su ve mineraller

5) Et, süt, yumurta ve balık gibi yiyeceklerde daha çok hangi besin içeriği bulunur? 

A) Yağ         B) Karbonhidrat        C) Su ve mineraller         D) Protein
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KONU        Canlılar ve Yaşam:

KAZANIM    Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.:
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1)

2)

3)

4)
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1) Besinler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bütün besinler yıllarca saklanıp tüketilebilir. 

B) Her besinin belirli bir ömrü vardır.

C) Bütün besinlerin saklanma şartları aynıdır.

D) Bütün besinler sağlıklıdır.

2) Evimizde bulunan fasulye, et, biber gibi besinleri uzun süre buzdolaplarında 

saklayıp tüketebilmek için hangi saklama yöntemi kullanılır?

A) Dondurma     B) Tuzlama      C) Kurutma      D) Kızartma 

3) Besinler ve besinlerin tüketimi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Çürümüş, bozulmuş besinler sağlığa zararlıdır. 

B) Besinler tüketilmeden önce mutlaka bol su ile yıkanmalıdır. 

C) Marketlerde satılan paketli ürünlerin mutlaka son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir. 

D) Bütün besinler kurutularak saklanmaktadır. 
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ETKİNLİK 2

4) Sucuk, süt, yoğurt gibi ürünlere neden paketleme yapılır?

A) Uzun süre dayanmalarını sağlamak için

B) Güzel görünmesi için 

C) Sağlıklı besinler olduğu için 

D) İçerisinde protein bulunan besinler olduğu için 

5) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A) Sebze ve meyvelerin taze olarak tüketilmesine dikkat etmeliyiz.

B) Son tüketim tarihi geçmemiş besin maddelerini tercih etmeliyiz.

C) Çiğ tükettiğimiz sebze ve meyveleri bol su ile yıkamalıyız.

D) Bütün besinleri aynı ortamda saklayabiliriz. 

Aşağıdaki besinlerin son kullanma tarihine bak. Tarihi geçmemiş olanların altına 
‘’tüketilebilir’’, tarihi geçmiş olanların altına ‘’tüketilemez’’ yaz.

...................................... ...................................... ......................................
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Aşağıdaki besinleri incele. Besinlere uygun saklama şeklini besinlerin yanındaki 
boşluğa yaz.
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Aşağıdaki resimleri incele, tüketilebilir olanları işaretle.
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KONU        Canlılar ve Yaşam :

KAZANIM    İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.:

   Yaşamımızı devam ettirmek için beslenmeye, sağlıklı bir ya-
şam sürdürebilmek için ise dengeli ve yeterli beslenmeye gerek 
duyarız. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri, vücudun ihti-
yacı oranında tüketilmesine dengeli beslenme denir. Öğünleri-
mizde karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, su ve mineral içeren 
besin maddelerinden dengeli ve yeterli miktarlarda almalıyız.                                                                                                                                       
  Bu nedenle sağlıklı beslenme için tahıl ürünleri, baklagiller; sebze, 
meyve; et, balık ve süt ürünleri gibi farklı gruplardan yiyecek ve 
içeceklerin dengeli bir biçimde tüketilmesi gerekir.
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Protein ve
yağ

Vitamin ve
yağ
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KONU        Canlılar ve Yaşam:
KAZANIM    Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin 
              farkına varır.

:

                         ALKOLÜN ZARARLARI
   Alkol tüketimi, hem insan sağlığına hem çevreye ciddi anlamda zararlar 
verir. Alkol, vücudumuzda kalıcı hasarlar bırakır. Alkol, karaciğer, beyin ve 
sinirlere zarar verir. Kanser türlerine yakalanma riskini de yüksek oranda 
arttırır.
   Alkol, kişinin dikkatinin azalmasına ve bilincinin bulanıklaşmasına sebep olur. 
Bunun sonucunda da trafik kazaları meydana gelir.

     SİGARANIN ZARARLARI
   Sigara kullanımı; ağız ve diş ra-
hatsızlıkları, akciğer kanseri, beyin 
hasarı, kalp krizi gibi sağlık problem-
lerine sebep olur. Sigarada bulunan 
nikotin, bağımlılığa neden olurken 
içindeki birçok zehirli madde de insan 
sağlığını tehdit etmektedir.
  Pasif içici, sigara kullanmayan ancak 
sigara dumanına maruz kalan kişidir. 
Pasif içiciler de sigara içen kişiler gibi 
sigaranın zararlarına maruz kalırlar.
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(.....) Sigara içmediği hâlde dumandan etkilenen kişiye pasif içici denir.

(.....) Az sayıda sigara içmek zararlı değildir.

(.....) Alkol bağımlılık yapar.

(.....) Sigara içenlerin akciğer kanseri olma riski artar.

(.....) Sigarada nikotin denen ve bağımlılık yapan madde bulunur.

(.....) Sigara içenler ağız ve diş rahatsızlıkları yaşar.

(.....) Alkol karaciğer, beyin ve sinirlere zarar verebilir.

(.....) Sigara içmek kalp rahatsızlıklarını iyileştirir.

(.....) Alkol insan sağlığına faydalıdır.

(.....) Pasif içiciler de sigara içen kişiler gibi sigaranın zararlarına maruz kalırlar.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yaz.
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1) Sigarada hangi maddeler bulunur?

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

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

2) Sigara içen bir insanın hangi organı daha çok zarar görür?

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

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

3) Alkol kullanımı sonucunda oluşabilecek olumuz bir duruma örnek ver.

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

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

4) Alkol alan bir insanın hangi organı daha çok zarar görür?

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

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

5) Sigara kullanmayan ancak sigara dumanına maruz kalan kişilere ne denir?

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

....................................................................................................................................................
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Aslı: Alkol kullanımı, soluk alıp verme organlarına zarar verir.
Emre: Alkol, kişinin bilincinin kaybolmasına neden olabilir.
Oktay: Sigara ve alkol zamanla bağımlılık yapmaz.

1) Yukarıdaki öğrenciler sigara ve alkolün zararları ile ilgili bazı bilgiler 
vermişlerdir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?

A) Aslı         B) Emre         C) Oktay       

2) Sigara ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Solunum yolu organlarına zarar vermez.
B) İçen kişiye ve çevreye zarar verir.
C) Sağlıklı yaşam koşulları sağlar.

3) Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan değildir?
   
A) Alkol kullanmak        B) Spor yapmak        C) Sigara kullanmak

Sigaranın içerisinde bulunan ....................... bağımlılığa sebep olur.

4) Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisini yazmalıyız?

A) Nikotin        B) Duman      C) Tütün
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5) Aşağıda sağlığa zararlı alışkanlıklarla ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Hastalıklara yakalanma riskini arttırır.
B) Kalp ve damar hatalıkları oluşma riskini arttırır.
C) Akciğerlerimize faydalıdır.

6) Alkol, insanların kendisine ve diğer insanlara zarar vermesine neden olur. 
Aşağıdakilerden hangisi bu zararlardan biri değildir?

A) Trafik kazalarının en çok alkol nedeniyle olması
B) Bir babanın alkol yüzünden eşini ve çocuklarını dövmesi
C) Alkol içen insanların karaciğer rahatsızlığı yaşaması

7) Babam evimizin içinde sigara içtiği için ben de dumandan etkileni-
yorum. Benim durumumdaki insanlara ne denir?

A) Bağımlı       B) Pasif içici       C) Tiryaki

8) Beyni uyuşturarak trafik kazalarına sebep olan zararlı alışkanlık hangisidir?

A) Alkol         B) Kahve       C) Su

9) Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin pek çoğunun 
sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Sigara        B) Meyve       C)  Alkol
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Aşağıdaki panoya sigara ve alkolün zararları ile ilgili kısa bir hikâye yaz.
Hikâyenin altına adını yazmayı unutma.
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KONU        Canlılar ve Yaşam:    
KAZANIM    Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk 
               üstlenir.

:

SİGARADAN KORUNMAK
İÇİN YAPABİLECEKLERİMİZ

1. Öncelikle kendinizi korumalısınız, sigara içilen ortamda asla durmamalısınız.
2. Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay gibi kurumlar sigara bağımlılığı 
ile mücadele etmektedir.
3. Sigaranın zararları konusunda bilinçli olmalısınız. 
4. Çocukların yanında sigara içilmemesi ile ilgili ev ya da okul kurallarını hatırlat-
malısınız.
5. Yakın çevrenizdeki kişileri sigara içerken gördüğünüzde uyarmalısınız.
6. Zararlı alışkanlıklara karşı “hayır” demeyi öğrenmelisiniz. Arkadaşlarınızı da bu 
konuda uyarmalısınız.
7. Kendinize futbol oynamak, bulmaca çözmek, resim yapmak gibi uğraşlar bulmalı-
sınız.
8. Çevrenizdeki insanları bilinçlendirmelisiniz. Bu amaçla çevrenizdeki kişilere sigara-
nın zararları ile ilgili sunumlar yapabilirsiniz.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun sözcükleri yaz.

Sigaranın zararlarıyla ilgili pano hazırla.

  Sen de sigaranın zararlarını anlatan bir pano hazırla ve çevrendeki insanları 
bilgilendir.

Malzemeler:
Kalem, mukavva, renkli karton, yapıştırıcı, sigaranın zararlarını anlatan resimler  

1. Öncelikle kendinizi korumalısınız, ......................................... asla durmamalısınız.

2. Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve ......................................... gibi kurumlar sigara 

bağımlılığı ile mücadele etmektedir.

3. ......................................... zararları konusunda bilinçli olmalısınız. 

4. Çocukların yanında sigara içilmemesi ile ilgili ......................................... kurallarını hatırlat-

malısınız.

5. Yakın çevrenizdeki kişileri sigara ile gördüğünüzde .........................................

6. Zararlı alışkanlıklara karşı ......................................... demeyi öğrenmeliyiz. 

7. Kendimize ......................................... gibi uğraşlar edinelim.

8. Çevrenizdeki insanları bilinçlendirmek amacıyla sigaranın zararları ile ilgili .........................

................  yapabilirsiniz.

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 1
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KONU        Fiziksel Olaylar:    

Mıknatısın ilk keşfi ile ilgili anlatılan bir 
efsane vardır. Bu efsaneye göre yüzlerce 
yıl önce Magnes adlı bir çoban, sürülerini 
otlatırken ayakkabılarındaki demir süslerin 
kaya tarafından çekildiğini görmüştür. İn-
sanlar Magnes’in ayakkabılarının kayalara 
yapışmasını doğaüstü bir olay gibi değer-
lendirmişlerdir. Daha sonra yapılan çalış-
malarla gerçekler anlaşılmıştır. Bu gerçek 
ne olabilir? Magnes’in demirlerle süslü 
ayakkabılarını çeken, mıknatıs olabilir mi?

  Okuduğunuz efsanede de olduğu gibi demirlerle süslü ayakkabıları çeken 
madde, mıknatıstır.
  Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ya da bu maddeleri içeren cisimleri temas 
ettirmeden çekme özelliği gösteren maddelere “MIKNATIS” denir.
  Günümüzde yaygın olarak kullanılan mıknatıs çeşitleri yuvarlak, çubuk, at nalı   
ve U şeklindedir. 
  Mıknatıslarda çekim gücünün en yüksek olduğu iki bölge vardır. Bu bölgelere   
kutup adı verilir. Her mıknatısın kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır. 
Mıknatısın kuzey kutbu “N”, güney kutbu “S” sembolüyle ifade edilir.

KAZANIM     Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.:
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Aşağıdaki hikâyeyi oku.

   Çınar, kedisine bir kolye yapmak için annesinden yardım istedi. Annesi Çı-
nar’dan süs kutusunu getirmesini istedi. Çınar odaya gitti ve süs kutusunu almak 
için dolabı açtı. Ama süs kutusu biraz ağırdı. Çınar dolaptan süs kutusunu alır-
ken düşürdü. Halının üzerine dökülen nesneler arasında onlarca toplu iğne vardı. 
Annesi iğnelerin ayağına batmaması için onları hemen toplamak gerektiğini söyledi. 
Ama o kadar çoktu ki, bu iş çok uzun sürecekti. Çınar’ın babası hemen bir U 
mıknatıs getirdi. U mıknatısı halının üzerinde gezdirmeye başladı. Bir müddet sonra 
tüm toplu iğneleri mıknatıs yardımıyla topladı. Çınar, babasının yaptığı bu işi hay-
retle izleyerek “Baba sen sihirbazsın.” diye sevinçle bağırdı. Süs kutusunu hemen 
annesine götürdü ve annesi ile birlikte kedisine kolye yaptılar.
   Yukarıdaki metinde de görüldüğü gibi Çınar’ın babası, mıknatısın demiri çekme 
özelliğini kullandı ve iğneleri kolaylıkla diğer nesnelerin arasından mıknatısla çeke-
rek topladı.
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1) Çubuk Mıknatıs (2 adet) 

1) Sıranın üstüne mıknatısları yerleştir.
2) Mıknatısların üzerinde hangi harflerin bulunduğunu incele. Bu harflerin ne anlama 
gelebileceğini arkadaşlarınla tartış.
3) İki mıknatısın aynı renkli uçlarını birbirine yaklaştır. Daha sonra mıknatısların farklı renkteki 
uçlarını birbirine yaklaştır.
4) Gözlemlerini arkadaşlarınla tartış.

1) Mıknatısların aynı renkli ve farklı renkli uçlarını birbirine yaklaştırdığında ne gözlemledin?
2) İncelediğin mıknatıslarla ilgili neler söyleyebilirsin?
3) Gözlem sonuçlarını aşağıdaki boşluğa yaz.
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Soru 4) İki eş parçaya bölünen bir mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her iki parça da mıknatıslık özelliğini kaybeder.
B) Her parçanın iki farklı kutbu vardır.
C) İki parçanın da tek kutbu vardır.
D) İki parça da çekme özelliğini kaybeder.

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her mıknatısta 2 kutup bulunmaz.
B) Mıknatıs, kredi kartı ve cep telefonlarına zarar verir.
C) Mıknatıslar nikelden yapılmış maddeleri çeker.
D) Mıknatısta aynı kutuplar birbirini iter.

Soru 2) Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

A)                 B)                   C)                  D)

Mıknatıslar N ve S kutuplarından oluşur. Aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar 
birbirlerini çeker.
Soru 3) Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki mıknatıs çiftlerinden hangilerinde itme 
kuvveti oluşmaz?

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

I. II. III.
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KONU        Fiziksel Olaylar:    
KAZANIM     Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.:

Aşağıdaki resimleri incele altındaki yazıları oku.

Mıknatıs ve içinde 
demir tozlarını çeker.

Mıknatıs ve için-
de demir tozu ile 
talaşın olduğu kap 
vardır.

Mıknatıs kaba 
yaklaştırılır.
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Nasıl Bir Yol İzlemelisin?

1. Araç gereçleri sıranın üzerine koy.
2. Mıknatısın hangi cismi çekip hangi cismi çekmeyeceğini tahmin et. Tahminini aşağıdaki 
tablodaki tahminim kısmına işaretle.
3. Mıknatısı sırasıyla cisimlere yaklaştır ve gözlemle.
4. Gözlem sonuçlarını aşağıdaki tabloda yer alan Gözlem Sonucum kısmına işaretle.
5. Tahminlerini ve gözlem sonuçlarını karşılaştır.
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1) Aşağıdaki metallerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez?

A) Demir          B) Nikel              C) Kobalt             D) Bakır

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Mıknatıs madeni parayı çeker.
B) Mıknatıs altın bileziği çeker.
C) Mıknatıs bakır teli çeker.
D) Mıknatıs demir kaşığı çeker.
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mıknatıs

itme ve çekmeporselen

çekilmez uç
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KONU        Fiziksel Olaylar:    

,
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Pusulanın gövdesinde bir destek üzerinde dö-
nebilecek şekilde küçük bir mıknatıs yerleştirilir. 
Pusulayı pilotlar, gemiciler, dağcılar yönlerini 
bulmak için kullanır.

Sağlık alanında birçok hastalığın teşhisinde 
kullanılan, insanların iç organlarını görün-
tülemeye yarayan manyetik rezonans (MR) 
cihazlarında da mıknatıs kullanılır.
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Mıknatısın oluşturduğu manyetik alan, banka kartı, kredi kartı, cep telefonu, televiz-
yon, bilgisayar monitörü, video ve kaset, CD ve DVD, taşınabilir bellek gibi manyetik 
okuma yöntemiyle çalışan nesnelere zarar verir.
Bu nedenle bu tür cihaz ve nesnelere mıknatıs yaklaştırmamaya özen göstermeliyiz.

Petrol rafinerisindeki bir işçi, 
damıtma kulesine merdiven ve 
ip kullanmadan çıkabilir. İşçilerin 
tutunabilmek için ellerine ve ayak-
larına mıknatıs taktıklarını biliyor 
musun?
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1) Mıknatıs, aşağıda resmi verilen nesnelerden hangisine zarar 
verir?

A)               B)               C)               D)

2) Yukarıdaki cisimlerin hangilerinin yapısında mıknatıs kullanılır?

A) I ve II           B) II ve III           C) II ve IV          D) III ve IV
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KONU        Fiziksel Olaylar:    
KAZANIM     Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar.

.
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Kredi Kartı Arka Yüzü

Elektrik Motoru

MR (Manyetik Rezonans) Cihazı

Mıknatıs bankamatik, telefon ve metro kartlarında 
kullanılır. Bu kartların bir yüzeyinde mıknatıstan 
yapılmış bir şerit vardır. Bu şeritte kart ile ilgili 
bilgiler yer alır.

Mıknatıslar çekme ve itme kuvveti oluşturduğu için 
elektrikli motorların çalışma prensibine uygun işler 
görür. Bu yüzden elektrikli motorlarda mıknatıs 
kullanılır.

Sağlık alanında birçok hastalığın teşhisinde kul-
lanılan, insanların iç organlarını görüntülemeye 
yarayan manyetik rezonans (MR) cihazlarında da 
mıknatıs kullanılır.

Sence mıknatıs başka nerelerde kullanılabilir? Yaz. 

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

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

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

ETKİNLİK 2
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KONU        Madde ve Doğası:    
KAZANIM     Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
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Malzemeler:
1) Derin büyük plastik leğen 
2) Lastik tıpa 
3) Pinpon topu
4) Metal çay kaşığı       
5) Su
6) Çivi
7) Bilye
8) Buz parçası
               
Etkinlik Basamakları:

1. Kabın içine yeterli miktarda su koy.

2. Çivi, metal çay kaşığı, buz parçası, lastik tıpa, pinpon topu ve bilyeyi sırasıyla eline 

al. Bunların ağırlıkları ile ilgili fikrini söyle.

3. Daha sonra bu cisimleri kabın içindeki suya sırayla bırak. Bu maddelerin sudaki 

durumlarını gözlemle.

4. Gözlem sonuçlarını defterine yaz.

Sorular:

1. Hangi maddeler suda yüzdü, hangileri dibe battı?

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

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

2. Suda yüzen ve batan cisimler hangi maddelerden yapılmıştır?

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

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

Aşağıdaki etkinliği yap. Suda yüzen ve batan maddelere örnekler bul.
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   Küçük bir taş parçası ile bir tahta parçasını suya atarsak tahta 
parçasının yüzdüğünü, taş parçasının ise battığını gözlemleriz. O 
hâlde bazı cisimler suda yüzerken bazıları batar. Tahta, plastik, 
strafor köpük, odun talaşı gibi maddeler suda yüzer. Taş, toprak 
gibi maddeler ise suda batar.
   Yaptığımız etkinlikte de fark ettiğimiz gibi maddenin suda yüzme 
ve batma özelliklerini duyu organlarımızı kullanarak belirleyebiliriz.

Aşağıdaki yazıyı oku, soruların cevabını defterine yaz.
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Malzemeler:
1) Derin büyük plastik leğen 
2) Temizlik bezi                                         
3) Kâğıt mendil
4) Su
5) Su bardağı
6) Plastik poşet
7) Bulaşık süngeri

Etkinlik Basamakları:
1. Su bardağına bir miktar su koy.
2. Temizlik bezi, kâğıt mendil, plastik poşet ve bulaşık süngerinin yüzeylerine dokun. 
Bu maddelerin yüzeylerinin pürüzlü olup olmadıklarını söyle.
3. Su dolu bardağın içine önce temizlik bezini sonra sırasıyla kâğıt mendili, bulaşık 
süngerini ve plastik poşetin bir kısmını batır.
4. 5 saniye bekle, sonra çek. Gözlemlerini defterine kaydet.

Sorular:

1. Hangi maddeler suyu emdi, hangileri emmedi? Bunun nedeni ne olabilir?

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

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

2. Suyu emen ve emmeyen maddelere dokunduğunda aralarında nasıl bir fark hisset-

tiğini yaz.

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

..........................................................................................................................................................
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Kâğıt havlu

Porselen tabak
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KONU        Madde ve Doğası:    

Malzemeler:
1) Tebeşir 
2) Tahta kalemi                                        
3) Taş
4) Eşit kollu terazi
5) 1 g, 5 g, 10 g, 50 g, 100 g

Etkinlik Basamakları:
1. Terazinin her iki kefesi de boşken kefeler dengede olmalıdır.
2. Terazinin bir kefesine tebeşiri yerleştir. Diğer kefeye çeşitli ağırlıklar yerleştirerek 
kefelerin dengede durmasını sağla.
3. Ağırlıkları koyduğun kefede kaç gram olduğunu hesapla. Değeri alttaki tabloda tebe-
şirin kütlesi olarak yaz.
4. Tebeşirin kütlesini ölçmek için yaptığın işlemleri tahta kalemi ve taş için de uygula.
5. Ölçümlerden elde ettiğin değerleri aşağıdaki tabloda uygun yerlere yaz.
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Malzemeler:
1) Beher yada erlenmeyer
2) Su                                        
3) Kuru çay
4) Meyve suyu
5) Eşit kollu terazi
6) 1 g, 5 g, 10 g, 50 g, 100 g

Etkinlik Basamakları:
1. Terazinin her iki kefesi de boşken kefeler dengede olmalıdır.
2. Terazinin bir kefesine suyu yerleştir. Diğer kefeye çeşitli ağırlıklar yerleştirerek kefe-
lerin dengede durmasını sağla.
3. Ağırlıkları koyduğun kefede kaç gram olduğunu hesapla. Değeri alttaki tabloda su-
yun kütlesi olarak yaz.
4. Tebeşirin kütlesini ölçmek için yaptığın işlemleri çay ve meyve suyu için de uygula.
5. Ölçümlerden elde ettiğin değerleri aşağıdaki tabloda uygun yerlere yaz.

Sıvı Maddeler Beherin Kütlesi (g) Su ve Beherin
Kütlesi (g)

Suyun
Kütlesi (g)
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1) Maddenin ölçülebilir özellikleri nelerdir?

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

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

2) Katı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ölçeriz?

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

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

3) Sıvı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ve nasıl ölçeriz?

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

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

4) Katı maddelerin hacmini hangi aletle ve nasıl ölçeriz?

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

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

5) Sıvı maddelerin hacmini hangi aletle ölçeriz?

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

............................................................................................................................................................
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Malzemeler:
1) Eşit kollu terazi
2) Tartım takımı                                        
3) Taş parçaları
4) Silgi
5) Beherglas
6) Su

Etkinlik Basamakları:
1. Eşit kollu terazinin bir kefesine taş parçasını koy. 
2. Terazi dengeye gelinceye kadar diğer kefeye tartım takımındaki kütlelerden koy. 
3. Kefeye koyduğun kütlelerin toplamını bularak ölçüm sonucunu defterine kaydet. 
4. Aynı işlemleri silgi için de yap.
5. Boş beherglası terazinin bir kefesine koyarak tartım takımındaki kütleler ile dengeye ge-
tirmeye çalış. 
6. Ölçüm sonucunu defterine yaz. 
7. Daha sonra beherglasın içine bir miktar su koyup beherglası tekrar tart. 
8. Bulduğun değeri defterine yaz.

Sorular:

1. Eşit kollu terazi ile yaptığın ölçümlerde bulduğun değerler neyi gösterir?

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

2. Beherglasın içindeki suyun miktarını nasıl bulabilirsin?

........................................................................................................................................................
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Kantar Terazi: Teraziye sığmayacak büyüklükteki kamyon, vagon 
gibi cisimlerin kütlelerinin ölçülmesinde kullanılan bir alettir.



95

kg g
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kg g

  Kütle birimlerinde kilogram ile gram arasında bir ilişki vardır. Kilogramı grama 
çevirmek için 1000 ile çarparız. Gramı kilograma çevirmek içinse 1000’e bölmemiz 
gerekir.
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   Sıvı maddelerin kütlesini ölçmek için de eşit kollu terazi ya da dijital terazi kulla-
nılır. Fakat sıvılar akışkandır. Bu yüzden sıvıların kütlelerini ölçerken onları bir kabın 
içerisine koymak gerekir. Sıvıyı bir kabın içerisine koyarak kütlesini ölçerken dijital ek-
randa okuduğumuz rakam kabın ve sıvının toplam kütlesidir. O hâlde sıvının kütlesini 
ölçmek için farklı bir yol izlemeliyiz.



98

Brüt kütleden darayı çıkarırsak sıvının gerçek kütlesine ulaşırız. Buna “net kütle” denir.

Bir sıvının kütlesini ölçen Ayşe’yi gözlemleyelim.

Önce boş kabı tartıyor ve kütlesini 
200 g olarak kaydediyor.

Daha sonra kaba bir miktar su koyuyor. Sıvı dolu kabın 
kütlesini 3200 g olarak kaydediyor.

1.

3.

2.

Brüt Kütle-Dara = Net Kütle

Şimdi tartılacak sıvıyı bu 
kaba koyalım ve tekrar 
tartalım. Buna “brüt kütle” 
denir. Brüt kütle, sıvıyla 
kabın toplam kütlesidir.

Brüt Kütle

Brüt Kütle-Dara = Net Kütle
3200 - 200 = 3000 gram

Sıvının net kütlesini bulmak için brüt 
kütleden darayı çıkarıyor. Sıvının net 
kütlesini 3000 g yani 3 kg olarak buluyor.

Brüt Kütle-Dara = Net Kütle
3200–200 = 3000 gram

3000 g = 3 kg



99

Haydi oku.



100

  Günlük hayatımızda su, süt, meyve suyu şişelerinin ve kola kutularının üzerlerinde 
“l ve “ml” birimlerine sıkça rastlamaktayız. Kütle birimleri arasındaki ilişkinin benzeri 
hacim birimleri arasında da bulunmaktadır.

Şimdi bir sıvının hacminin nasıl ölçüleceğini öğrenelim. 

Sıvının hacimini ölç-
mek için dereceli
kap alınır.

Hacmi ölçülecek
sıvı dereceli kaba
boşaltılır.

Dereceli kaptaki 
sıvının üst hizasındaki
değer okunur. Bu 
değer sıvının hacmini 
gösterir.

1 litre = 1000 mililitre
1 l = 1000 ml
0,5 l = 500 ml

!
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ETKİNLİK 6

Aşağıdaki soruları cevapla.

  I. Katı maddelerin kütleleri eşit kollu teraziyle ölçülür.
  II. Kütle birimi gram veya kilogramdır.
  III. Hacim birimi “l” sembolü ile gösterilir.

1) Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

  I. Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir.
  II. Hacim ölçülebilen bir özelliktir.
  III. Hacim birimi litredir.

3) Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

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

2) Maddelerin özelliklerinden biri de miktarıdır. Maddelerin sahip 
olduğu bu ölçülebilen ve değişmeyen madde miktarına ne ad verilir?

A) Kütle   B) Hacim   C) Sıcaklık    D) Dara
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KONU        Madde ve Doğası:    

Aşağıdaki soruları cevapla. 

I. Belirli bir şekilleri vardır.
II. Konuldukları kabın şeklini almazlar.

1) Yukarıda özellikleri verilen maddelere ne denir? Aşağıdaki boşluğa yaz.

.............................................................................................................................................................
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I. Akışkandırlar.
II. Belirli bir şekilleri yoktur.
III. Konuldukları kabın şeklini alılar.

2) Yukarıda özellikleri verilen maddelere ne denir? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

I. Sıvı maddelerde olduğu gibi belirli bir şekilleri yoktur.
II. Bulundukları ortama yayılırlar.

3) Yukarıda özellikleri verilen maddelere ne denir? Aşağıdaki boşluğa yaz.

.............................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 4

Maddenin Hâlleri

Katı

Top

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

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

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

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

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

Sıvı Gaz

Aşağıdaki sözcükleri yukarıdaki tabloda uygun yere yaz.

Kalem Kolonya Hava

Su Televizyon Şapka

Çanta Sıvı yağ Süt

Misket Top Su buharı
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KONU        Madde ve Doğası:    
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ETKİNLİK 3

Aşağıdaki soruları cevapla.

1) Aşağıdakilerin hangisi katı maddelerin özelliklerinden biridir?

A) Akışkandırlar.
B) Belirli bir şekilleri vardır.
C) Bulundukları ortama yayılabilirler.
D) Konuldukları kabın şeklini alırlar.

3) Aşağıdakilerin hangisi sıvı maddelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Akışkandırlar.
B) Konuldukları kabın şeklini alırlar.
C) Belirli bir şekiller yoktur.
D) Belirli bir şekilleri vardır.

   Buz-Su-Su buharı
2) Yukarıda verilen maddelerin hâl durumları hangi seçenekte doğru 
verilmiştir.

A) Gaz-Sıvı-Katı
B) Sıvı-Katı-Gaz
C) Katı-Sıvı-Gaz
D) Sıvı-Gaz-Katı
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4) Annemiz tereyağını tavada erittiği zaman tereyağı hangi hâlden 
hangi hâle geçmiş olur?

A) Sıvı hâlden gaz hâline
B) Katı hâlden sıvı hâline
C) Sıvı hâlden katı hâline
D) Gaz hâlinden katı hâline

   Ayran-Doğal gaz-Çay
5) Yukarıdaki maddelerin hâl durumları hangi seçenekte doğru veril-
miştir?

A) Katı-Sıvı-Gaz
B) Sıvı-Gaz-Katı
C) Sıvı-Gaz-Sıvı
D) Katı-Gaz-Katı
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KONU       Madde ve Doğası:    

A B C
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Malzemeler:
1) Orta büyüklükte bir kâse
2) Bir bardak musluk suyu                                       
3) 4 kalıp buz 
4) Termometre

Etkinlik Basamakları:
1. Kâsenin içerisine musluk suyunu dök.
2. Termometrenin uç kısmını kâsenin içindeki suya sok ve iki dakika bekle. 
3. Termometrede gördüğün dereceyi defterine not al. 
4. 4 kalıp buz parçasını kâsenin içerisinde olan suya ekleyip iki dakika bekle.
5. Termometrenin uç kısmını kâsenin içerisine sok ve iki dakika bekle.
6. Gözlem sonuçlarını defterine yaz.

Haydi oku.

   Maddelerin sıcaklığını dokunarak ölçmek yanıltıcı ve       
tehlikeli olabilir. Bu yüzden maddelerin sıcaklığını ölçmek için               
termometre kullanılmaktadır. Termometrede sıcaklık °C (derece 
selsiyus) sembolü ile ifade edilir.
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KONU        Madde ve Doğası:    
KAZANIM     Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.:

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimleri incele. Boşluklara doğru sözcükleri yaz.

................... alır,

ısı, ........................

................... olur.

ısı alır,

................... olur.

donma olur.
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1) Sıvı maddelerin ortamdan ısı alarak gaz hâline geçmesi olayına 

ne denir?

A) Erime

B) Donma

C) Buharlaşma

D) Kaynama

3) Katı maddelerin ortamdan ısı alarak sıvı hâle geçmesi olayına ne 

denir ?

A) Buharlaşma

B) Erime

C) Isınma

D) Donma

2) Sıvı maddelerin dış ortama ısı vererek katı hâle geçmesi olayına ne 

denir?

A) Donma

B) Erime

C) Soğuma

D) Buharlaşma
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4) Katı bir madde olan tereyağının ısı alarak sıvı hâle gelmesine 

ne denir?

A) Kaynama

B) Donma

C) Buharlaşma

D) Erime

5) Kış aylarında yerlerdeki küçük su birikintilerinin bazı zamanlar-

da buz hâline geldiğini görürüz. Suyun buz hâline gelmesine ne ad 

verilir?

A) Isı alışverişi

B) Kaynama

C) Donma

D) Erime
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Aşağıdaki kavramları, resimleri ile eşleştir.
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KONU       Madde ve Doğası:    

Saf Madde

Karışım
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki soruları cevapla.

1) İçerisinde kendinden başka bir madde bulunmayan maddelere 

ne denir?

A) Karışım

B) Saf Madde

C) Buharlaşma

D) Erime 

3) Aşağıdakilerden hangisi bir karışım örneğidir?

A) Tuz

B) Şeker

C) Su

D) Tuzlu Su

2) İki ya da daha fazla saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden 

bir araya gelmesiyle oluşan maddelere ne ad verilir?

A) Salata

B) Katı

C) Karışım

D) Saf Madde
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4) Aşağıdakilerden hangisi saf madde örneğidir?

A) Limonata

B) Su

C) Kahve

D) Şekerli Su

5) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Maddeler katı ve sıvı olarak iki gruba ayrılır.

B) Ayran bir karışımdır.

C) Tuz bir karışımdır.

D) Çorba bir saf maddedir.

ETKİNLİK 3

Aşağıdaki açıklamalardan saf maddeler ile ilgili olanların başına “S”, karışımlar ile ilgili 
olanların başına “K” yaz.

Yapısında kendisinden başka bir madde bulunmayan maddelerdir.

İki ya da daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya 
getirilmesiyle oluşan madde gruplarıdır.
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KONU       Madde ve Doğası:    

Sıvılar içindeki çözünmemiş katıları ayırmak için “süzme yöntemi” kullanılır. Bunun 
için süzgeçten faydalanılır. Süzme yöntemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebil-
mek için süzgecin delikleri katı taneciklerinden küçük olması gerekir.
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  Suda haşlanan makarna ve suda bekletilmiş 
pirinç, süzme yöntemi ile sıvılardan ayrılır.
Tuzlu su gibi katı-sıvı çözeltileriyse süzme 
yöntemi ile birbirinden ayıramayız.

Yüzdürme Yöntemi
Suda çözünmeyen katı-katı karışımları ayrıştırma yüzdürme yöntemi ile ayrıştırabiliriz.
Bu karışımları birbirinden ayırabilmek için katılardan birinin sıvı da batarken, diğer 
katının yüzmesi gerekir. Örneğin suya çivi-talaş karışımını attığımızda çivinin suya 
battığını, talaşın ise suyun üzerinde kaldığını görürüz.

Tane boyutları farklı katı -katı karışımlarını ayır-
mak için elek adı verilen araç kullanılır. Bu elekler 
sayesinde karışımlar birbirinden eleme yöntemiyle ay-
rılır. İnşaatlarda çalışanlar kumun içindeki iri taneleri 
veya çakıl taşlarını ayırmak için eleme yönteminden 
yararlanırlar. Unun yabancı maddelerden ayrıl-
masında ve bakli yatları paketlemeden önce de eleme 
yöntemi kullanılır.
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    Buharlaştırma Yöntemi
Suda çözünen katı maddeleri yani çözeltileri buharlaştırma yöntemi ile birbirin-
den ayırabiliriz.

   Tuzlu su çözeltisini buharlaştırdığımızda geriye tuz tanecikleri kalır. Katı-sıvı 
çözeltilerin sıvısını buharlaştırıp katının elde edilmesine buharlaştırma yöntemi 
denir.

 Mıknatısla Ayırma Yöntemi 
Katı-katı karışımların bazılarının ayrıl-
masında kullanılan bir yöntemdir. Eğer 
katı-katı karışımı demir veya nikel mad-
de içeriyorsa mıknatıs, demir veya nikel 
maddeyi çeker. Böylece katı-katı karışım-
lar birbirlerinden ayrılmış olur.

Demir veya nikelden yapılan toplu iğne, 
çivi ve ataş gibi cisimler mıknatıs tara-
fından çekilirken; tahta, bakır, plastik, 
şeker, yün kumaş, cam gibi maddeler 
mıknatıs tarafından çekilmez.

Demir tozu, şeker, cam, çivi, tahta tozu, ataş gibi karışımlar mıknatısla ayırma yön-
temi ile ayrılabilir.
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Aşağıda verilen ifadeleri cümlelerdeki uygun boşluklara yaz.
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ETKİNLİK 3

Demir Tozu-Toz Şeker

Kum-Çakıl

Kum-Su

Kibrit Çöpü-Demir Tozu
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KONU       Fiziksel Olaylar:    
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Aşağıdaki cümleleri oku. Doğru olan ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanla-
rın başındaki kutucuğa “Y” yaz.

Aşağıda verilen aydınlatma araçlarını incele. Geçmişte ve günümüzde kullanılan    
aydınlatma araçlarının adlarını yaz.
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KONU       Fiziksel Olaylar:    
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KONU       Fiziksel Olaylar:    

Aşağıda masalarında ders çalışan çocuklar verilmiştir. Uygun aydınlatmada ders çalı-
şanların altındaki kutucuğu işaretle.
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Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.

Güneş ışığına ve parlak bir ışık kaynağına doğrudan bakmak gözler için zararlıdır.

Ders çalışırken loş ortamlar tercih edilmelidir.

Sokak lambaları doğrudan yere bakmamalı, gökyüzünü de aydınlatmalıdır.

Tv, tablet gibi ekranlara karanlıkta bakmak göz sağlığını bozar.

Yazı yazarken veya kitap okurken vücudumuzun gölgesi sayfaya gelmemelidir.

Ders çalışırken ışık karşıdan yüzümüze doğru gelmelidir.

Fazla ışık göz kamaşmasına neden olur.

Bulunduğumuz ortam ne az ne çok aydınlatılmalıdır.

Taşıtların farları yolu değil, karşıyı aydınlatmalıdır.

Işığın yanlış kullanımı göz sağlığımızı olumsuz etkiler.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yaz.

1) Ampulün verdiği ışık .............................. parlaklıkta olmalıdır.

2) Az ışık gerektiren yerler, .............................. veren ampullerle aydınlatılmalıdır.

3) Aydınlatma, mutlaka .............................. doğru olmalıdır.

4) Az ve aşırı aydınlatılmış ortamlar .............................. bozar.

5) Yazı yazarken veya kitap okurken vücudumuzun .............................. sayfaya gelmemelidir.

6) Tv, bilgisayar gibi ekranlara da .............................. bakmak göz için zararlıdır.

7) Gereğinden .............................. ya da az ışık, görmemizi zorlaştırır.

8) Ortamın .............................. göre aydınlatma yapılmalıdır. 

9) Sokak lambaları doğrudan yere bakmalı, .............................. ışık kaçmamalıdır.

10) Güneş'e .............................. gözle bakmamalıyız.
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KONU       Fiziksel Olaylar:    

=

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.

Daha az enerji tüketen floresan ve led lambalar tercih edilmelidir.

Aydınlanma araçları hiç kapatılmadan kullanılmalıdır.

Kapalı mekanların içi koyu renkler ile boyanmalıdır.

Aydınlatma ortamın büyüklüğüne göre yapılmalıdır.

Evlerde, iş yerlerinde ve kapalı mekanlarda güneş ışığından yeterince yararlanılmalıdır.

Ev, okul ve benzeri yerlerde gereksiz yanan lambaları söndürmeliyiz.

Tasarruflu lambalar değil sadece güzel görünen lambaları kullanmalıyız.

Binalarımızın girişini ve merdivenlerini aydınlatmak için tasarruflu ampulleri kullanma-
ya özen göstermeli, zamanlayıcılar ve sensörler ile yapılan kontrollü aydınlatmaları 
tercih etmeliyiz.
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki verilen ifadeleri neden-sonuç ilgisi oluşturacak biçimde çizerek birleştir.

NEDEN SONUÇ

Tasarruflu ampuller
yerine normal ampuller
kullanıldığı zaman

daha az elektrik
enerjisi harcanır.

daha çok elektrik
enerjisi harcanır.

hem aile hem de 
ülke ekonomisine 
katkıda bulunuruz.

Tasarruflu aydınlatma 
araçlarını kullandığımız-
da

Normal ampuller 
yerine tasarruflu 
ampuller
kullanıldığı zaman
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ETKİNLİK 3

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun sözcükleri yaz.

uzun

söndürmeliyiz

harekete

tozu Floresan

güneş ışığından gereksiz

düzenlenmelidir

açık

ülke

1) Mağaza ve evlerde .............................. ışık kullanımından kaçınmalıyız.

2) .............................. lambalar aydınlatma teknolojilerinde tasarruf sağlamak için kullanılır.

3) Tasarruflu ampuller hem enerji tasarrufu sağlar hem de .............................. süre kulla-

nılır.

4) Ev, okul ve benzeri yerlerde gereksiz yanan lambaları ..............................

5) Evlerin duvarları ve tavanlar .............................. renkli boya ile boyanmalıdır.

6) Apartmanların merdiven boşluklarında .............................. duyarlı lambalar tercih edilme-

lidir.

7) Aydınlatma tasarrufu için binalar .............................. yararlanacak şekilde inşa edilmelidir.

8) Lambaların .............................. düzenli olarak alınmalıdır.

9) Aydınlanma araçlarını tasarruflu kullanarak aile ve .............................. ekonomisine katkı 

sağlarız.

10) Odalar gün ışığından faydalanacak şekilde ..............................
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KONU       Fiziksel Olaylar:    
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Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.

Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış zamanda ve yönde ışık kullanılmasına ışık kirli-

liği denir.

Canlılar ışık kirliliğinden olumsuz etkilenmez.

Uygun aydınlatma ile ışık kirliliği önlenebilir.

Işık kirlilik yapmayan bir enerji çeşididir.

Işık kirliliği aile ve ülke ekonomisini olumsuz etkiler.

Gerekli veya gereksiz olarak yapılan yanlış dış aydınlatmalar ışık kirliliğine neden 

olur.

Işığı doğru yerde, doğru zamanda ve gereken miktarda kullanmalıyız.

Reklam panoları ve bina dış cephe aydınlatmaları gece yarısından sonra kapatılırsa 

ışık kirliliğine sebep olmaz.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yaz.

1) Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış zamanda ve yönde ışık kullanılmasına ışık

................................. denir.

2) Işık kirliliği bir ................................. kirliliği çeşididir.

3) Işık kirliliğinden dolayı ................................. kuşlar yönlerini şaşırırlar.

4) Işık kirliliğinden dolayı yumurtadan çıkan yavru ....................................... denize ulaşamaz-

lar.

5) Göz, aşırı ya da ...................................... ışıkta cisimleri görmekte zorlanır.

6) Işık kirliliği ............................. olumsuz etkiler.

7) Gereğinden fazla ışık kullanılması, fazladan ....................... tüketimini artırmaktadır. 
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KONU       Fiziksel Olaylar:    

.

 Aşağıdaki verilen ifadeleri, doğru birer cümle olacak şekilde çizgi ile birleştir.
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Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yaz.
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KONU       Fiziksel Olaylar:    

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki boşluğa ışık kirliliği ile ilgili resim çiz.
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Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.

Sokak lambalarında kullanılan ışık aydınlatılacak bölgeye yönlendirilmeli.

Sokak lambalarının yüksekliği çok uzun olmamalı.

Ortama göre uygun aydınlatma yapılmalı.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yaz.

1) Ortama göre ....................................... aydınlatma kullanılmalıdır.

2) Bina girişlerinde ....................................... duyarlı lambalar kullanılmalıdır.

3) ....................................... ayarlı reklam panoları kullanılmalıdır.

4) Sokak lambalarında kullanılan ışık ....................................... bölgeye yönlendirilmelidir.

5) Işık kirliliğini azaltmak için sokak lambalarının yüksekliği çok ..................................... olma-

malıdır.

6) Aydınlatmalar ....................................... doğru olmamalıdır.
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KONU       Fiziksel Olaylar:    

Aşağıda verilen ses teknolojisi cihazlarını incele. Geçmişte ses teknolojisi cihazı olarak 
kullanılanların altındaki kutucuğu işaretle.
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Aşağıda verilen ses teknolojisi cihazlarını incele. Günümüzde kullanılan ses teknolojisi 
cihazlarını işaretle.
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Aşağıda verilen ses teknolojisi cihazlarını incele. Bu cihazların altında bulunan nok-
talı yerlere cihazların adlarını yaz.
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KONU       Fiziksel Olaylar:    
KAZANIM    Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz 
              etkilerini araştırır.

:

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

İnsan kulağının işitemeyeceği şiddetteki sesleri vücuda gönderir. Bu sesler sayesin-
de vücudumuzun iç organlarının görüntüsü elde edilmiş olur.

Bu aletle doktorlar, kalp atışını ve akciğerlerimizden gelen havanın çıkardığı sesi 
dinler. Bu alet seslerin şiddetini artırır.

Aşağıda tanımı verilen teknolojik cihazı işaretle.

Aşağıda tanımı verilen teknolojik cihazı işaretle.
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Sesin şiddetini artırmak ve uzak mesafelerden duyulmasını sağlamak için kullanılan 
bu aleti genelde polisler kullanır.

ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

Aşağıda tanımı verilen teknolojik cihazı işaretle.

Aşağıdaki yarım bırakılan cümleleri, doğru olacak şekilde çizgi çizerek birleştir.

Gürültü, duyma sağlığımızı

Araçların geri gelirken 
çıkardıkları ses,

araçların arkasındaki kişileri 
uyararak kazaları engeller.

sesimizin herkes tarafından 
duyulmasını sağlar.

bir süre sonra duyma yetisi 
azalmaya başlar.

olumsuz etkiler.

Sürekli yüksek sesli bir 
ortamda çalışan insanın

Kalabalığa konuşurken 
mikrofon
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KONU       Fiziksel Olaylar:    
KAZANIM    Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen uygun ifadeleri yaz.

1) Rahatsız edici derecede şiddeti yüksek ve kulağa hoş gelmeyen her türlü insan, 

hayvan ya da makine kaynaklı düzensiz seslerin yaptığı etkiye ......................... denir.

2) Ses kirliliğinin diğer adı .........................

3) ......................... araçların çıkardığı sesler ses kirliliği nedenlerindendir.

4) ......................... eğlence ve ticari amaçlı gürültülerdir.

5) ......................... konuşma insan etkinliklerine ilişkin gürültüdür.

6) Yol ve bina yapım işlerinin ve yapım ......................... gürültüleri ses kirliliğine neden 

olur.

makinelerinin

açık hava konserleri

yüksek sesle

gürültüdür

motorlu

ses kirliliği

ETKİNLİK 2
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KONU       Fiziksel Olaylar:    

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.

Gürültülü ortamlarda uzun süre kalan insanlarda işitme kaybı oluşabilir.

İnsanı rahatsız eden, düzensiz ve yüksek şiddetteki seslere ışık kirliliği denir.

Ses kirliliği iş verimini düşürür.

Hızlı nüfus artışı ses kirliliğini etkilemez.

Ses kirliliğinin psikolojik etkileri de olabilir.

Ses kirliliği okuduğumuzu anlamada bize yardımcı olur.

Ses kirliliği okuduğumuza anlamamıza yararlı olur.

Havaalanları gürültünün en az olduğu ortamlardır.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yaz.

1) Düzensiz ve ............................ sesler ses kirliliği oluşturur. 

2) Ses kirliliği, ............................ duyusunda geçici veya kalıcı etkiler bırakabilir.

3) Hızlı nüfus artışı ............................ oluşturan nedenlerdendir.

4) Ses kirliliği iş verimini ............................

5) Havaalanları gürültünün ............................ olduğu ortamlardır.

6) Tedirginlik ses kirliliğinin ............................ etkilerindendir.

7) Ses kirliliği insan vücudunda psikolojik ve ............................ etkiler oluşturur.

8) Ses kirliliğinin insan sağlığı ve psikolojisi üzerindeki ............................ etkileri belirlenmiştir.
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KONU       Fiziksel Olaylar:    

Aşağıdaki yarım bırakılmış cümleleri oku. İfadeleri çizgi çizerek doğru bir şekilde 
birleştir.

İnsanların toplu olduğu 
yerlerde

Fabrika ve sanayi 
siteleri

sesinin kısık 
olmasına dikkat 
etmeliyiz.

alçak sesle 
konuşulmalıdır.

şehir dışına
çıkarılmalıdır.Televizyon izlerken
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Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.

İnsanların toplu olduğu yerlerde yüksek sesle konuşulmalıdır.

Havaalanları şehir dışına yapılmalıdır.

Fabrikalar şehir merkezinde olmalıdır.

Evlerimizdeki elektrikli aletleri erken veya geç saatlerde çalıştırmalıyız.

Yollara ağaçlandırma yapılmalı, ağaçlar doğal ses emici maddelerdir.

Seyyar satıcıların bağırarak ürün satmaları engellenmelidir.

Toplu taşıma tercih edilmemelidir.

İnşaat mühendisleri, projelerinde komşu duvarlar arasında ve katlar arasında ses 

yalıtım malzemeleri kullanmalıdır.
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yaz.

1) Ortama göre inşaat mühendisleri, projelerinde komşu duvarlar arasında ve katlar 

arasında ses ................................ malzemeleri kullanmalıdır.

2) Gürültülü işyerlerinde çalışanların ................................ takması gereklidir.

3) Seyyar satıcıların ................................ ürün satmaları engellenmelidir.

4) Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen ................................ kullanılmalıdır.

5) Fabrika, imalathane gibi gürültüye neden olan kuruluşlar şehir ................................ 

kurulmalıdır.

6) Evlerimizde kullandığımız elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, matkap gibi çok ses 

çıkaran makineleri günün erken ve geç saatlerinde ................................
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KONU       Canlılar ve Yaşam:    
KAZANIM     Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.
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 Aşağıdaki verilen ifadeleri, doğru birer cümle olacak şekilde çizgi ile birleştir.
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ETKİNLİK 4

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.
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ETKİNLİK 5

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.
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KONU       Canlılar ve Yaşam:    

Karışımları plastik, cam, kâğıt, pil gibi ayıran kutulara atmamız işimizi kolaylaştıracaktır.
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1 ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 17 ağacın kesilmesi önlenmiş 
olur.

Demir, çelik, kâğıt, plastik, cam, kurşun, pil, atık yağ, araç lastikleri geri dönüşümü 
yapılabilen maddelerdir.

   Kalkınma çabası gösteren, ekonomisini geliştirmek ve büyümek isteyen ülkelerin 
doğal kaynaklarından üst seviyede verimle yararlanması gerekmektedir. Bunun için 
atık israfına son vermeleri gerekir. Bu da ekonomik değeri olan maddeleri tekrar 
kullanma yöntemlerini uygulamak ve onların geri dönüşümleri ile mümkün olacaktır.

• Geri dönüşümden elde edilen 1 ton kâğıt, 17 ağacın kesilmesini engeller.
• Geri dönüştürülen 1 ton cam atık, 100 litre petrol tasarrufu sağlar.
• Bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerji ile normal bir 
ampul 20 saat çalışabilir.

Karışımları Ayırma ve Geri Dönüşümün Önemi
1) Doğal kaynaklarımızın korunması
2) Enerji tasarrufu
3) Çevre kirliliğinin azalması
4) Hava kirliliğinin azalması
5) Geleceğe ve ülke ekonomisine yatırım 

Geri dönüşümün amacı:
1) Kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek
2) Çevre kirliliğinin azalmasını sağlamak

!

Haydi oku.
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ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların 
başındaki kutucuğa “Y” yaz.
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ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yaz.
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KONU       Fiziksel Olaylar:    

Malzemeler:
1) 1 adet ampul
2) 3 adet bağlantı kablosu                                      
3) 1 adet pil 
4) 1 adet anahtar
5) Bant

Etkinlik Basamakları:
1. Eline bir kablo alıp herhangi bir ucunu ampule bağla. Diğer bir kabloyu da
aynı şekilde ampule bağla.
2. Bir ucu ampule bağlı olan kablonun diğer ucunu anahtarın bir ucuna bağla.
3. Henüz kullanmadığın son kabloyu da alarak anahtarın diğer ucuna bağla.
4. Bir ucu ampule bağlı olan diğer ucu boşta olan kabloyu pile bant yardımıyla
bağla.
5. Bir ucu anahtara bağlı olan, diğer ucu boşta olan kabloyu pilin baştaki ucuna 
bant yardımıyla yapıştır.
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Aşağıdaki devrelerde soru işareti ile belirtilmiş eksik devre elemanının adını yanındaki 
boşluğa yaz.
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KONU       Fiziksel Olaylar:    

1) Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinde bulunan dev-
re elemanlarından biri değildir?

A) Pil    B) Kablo     C) Fener     D) Ampul

3) Elektrik devresindeki enerjiyi kullanarak ortamı aydınlatan devre ele-
manı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kablo    B) Ampul     C) Pil     D) Tahta Çubuk

4) Pildeki elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşıyan araç aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Pil    B) Anahtar     C) Kablo     D) Ampul

5) Basit bir elektrik devresindeki elektrik enerjisinin geçişini kontrol eden 
devre elemanı hangisidir?

A) Anahtar    B) Ampul     C) Kablo     D) Pil

2) Devreye elektrik enerjisi sağlayan eleman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ampul   B) Pil   C) Kablo    D) Anahtar
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KONU       Fiziksel Olaylar:    

1) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Evimizdeki ve okulumuzdaki anahtar düğmesi ile basit elektrik devre-
sindeki anahtar aynı görev için kullanılır.  
B) Okulumuzda yer alan anahtar düğmesi kapalı konuma getirildiği 
zaman lamba ışık vermez.    
C) Evimizde yer alan anahtar düğmesi kapalı konuma getirildiği zaman 
lamba ışık vermez.    
D) Okulumuzda yer alan anahtar düğmesi açık konuma getirildiği 
zaman lamba ışık verir.

2) Basit elektrik devresinde elektrik enerjisi pil yardımıyla sağlan-
maktadır. Buna göre evimizdeki ya da okulumuzdaki lambaların 
elektrik enerjisi nasıl sağlanır?

A) Pil
B) Şebeke elektriği    
C) Ampul    
D) Anahtar düğmesi
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4) Evimizdeki elektrik enerjisini taşıyan kablolar neden duvarların içerisine 
yerleştirilir?

A) Daha çok elektrik enerjisi vermesi için 
B) Duvarların dışında olduğunda lamba yanmadığı için  
C) Kabloya dokunulduğunda elektrik çarpmasını önlemek için  
D) Elektrik enerjisi duvarlardan sağlandığı için
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