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   Eğitimin her alanında olduğu gibi özel eğitim alanında da uluslararası standartları takip eden ve dün-
ya ile yarışan Bakanlığımız, yeni ve nitelikli hizmetler sunabilmek için pek çok çalışma yürütmektedir. Bun-
lardan 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 öğren-
me imkânı sunmak, onları görsel ve yazılı olarak destelemek ve ilgilerini derse çekerek öğrenmelerini kalıcı 
hale getirmektir. Bu amaçla kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerimizin akademik 
derslerine yardımcı kaynak teşkil etmesi amacıyla birçok alanda “Uyarlanmış Etkinlikler (UYET)” hazırlan-
mıştır. 

   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 gösteren 
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 güçlük-
ler 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

ÖN SÖZ





ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ 
ETKİNLİKLER (UYET)

1. ünİte

GÜNEŞ, DÜNYA
VE
AY
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KONU       Dünya ve Evren :
KAZANIM    Dünya’nın özelliklerini açıklar.:

Dünya, Güneş sisteminde yer alan sekiz gezegenden biridir.

Üzerinde canlıların yaşadığı tek gezegen Dünya’dır. 

Mavi gezegen diye adlandırılır.

Dünya, iç içe katmanlardan meydana gelmiştir.

Dünya, kutuplardan biraz basık, Ekvator'dan şişkin bir şekle sa-

hiptir. Bu şekle geoit denir.

Dünya hem Güneş’in etrafında hem de kendi ekseni etrafında 

dönme hareketi yapar.
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Dünya'mızın iki tür hareketi vardır.

Dünya kendi etrafındaki turunu 
24 saatte tamamlar. Bunun 
sonucunda gece-gündüz meydana 
gelir.

Dünya, Güneş etrafındaki turu-
nu 365 gün 6 saatte yani 1 yılda 
tamamlar. Bu dönüş sırasında 4 
mevsim meydana gelir.
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki resimlerden hangisi Dünya’nın şekline benzemektedir? İşaretle.

Dünya'mızın şekline benzeyen nesneleri aşağıdaki boşluklara yaz.
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ETKİNLİK 3

3) Dünya modelinde mavi renk ile gösterilen alanlar neyi gösterir?

A) Siyah B) Mavi C) Mor

A) Sarı B) Mavi C) Kırmızı

A) Kara B) Deniz C) Hava

A) Nar
B) Portakal
C) Salatalık
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5

1) Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şekline benzemektedir?

2) Aşağıdaki resimlerden hangisi hava kürede görülmektedir?

1) Dünya’mız kendi etrafındaki turunu ............................... saatte tamamlar.

2) Dünya Güneş etrafındaki turunu ............. gün ............. saatte tamamlar.

3) Dünya kendi etrafındaki turunu tamamladığında ............................... ve ............................... 

meydana gelir.

4) Dünya Güneş etrafındaki turunu tamamlarken ...............................  oluşur.

A) B) C)

A) B) C)

Aşağıda verilen ifadeleri cümlelerdeki uygun boşluklara yaz.

,

,

,

,
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ETKİNLİK 6

Mevsimler Dünya'nın hangi hareketi sonucu 
oluşur? Yaz.

Dünya kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar 
sürede tamamlar? Yaz.

Dünya, Güneş'in etrafındaki dönüşünü ne kadar 
sürede tamamlar? Yaz.

Gece ve gündüz nasıl oluşur? Yaz.

Aşağıdaki soruları cevapla.
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KONU        Dünya ve Evren :
KAZANIM    Güneş’in özelliklerini açıklar.:

1) Güneş; yanan gazlardan oluşan, küre şeklinde bir yıldızdır.

2) Güneş, dev bir gaz ve toz bulutundan meydana gelmiştir.

3) Güneş, Dünya’mıza en yakın yıldızdır.

4) Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.

5) Güneş de tıpkı Dünya gibi katmanlardan meydana gelmiştir.
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ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimleri incele. Güneş resimlerini bul ve işaretle.
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ETKİNLİK 2
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ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5
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KONU        Dünya ve Evren :
KAZANIM    Ay’ın özelliklerini açıklar.:

1) Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur. 
2) Ay, yapı itibariyle küresel bir şekle sahiptir.
3) Ay, Dünya ve Güneş’ten küçüktür.
4) Ay hem kendi etrafında hem Dünya etrafında hem de 
Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. 
5) Ay’ın hep aynı yüzünün görmemizin sebebi kendi etrafında 
dönüşü ile Dünya etrafında dönüş süresinin eşit olmasıdır.
6) Ay’da atmosfer yoktur. Bu nedenle canlı yaşayamaz. 
7) Ay, kendiliğinden ışık vermez; yani ışık kaynağı değildir. Ancak 
Güneş’ten gelen ışığı yansıtır.
8) Ay’ın çapı Dünya’mızın çapının dörtte biri kadardır.
9) Ay, Dünya’mıza en yakın gök cismidir.
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

,
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ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5

Dünya, Güneş ve Ay'ı isimleri ile eşleştir.
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ETKİNLİK 6

ETKİNLİK 7

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yaz.

Yukarıda verilen yiyeceklerden Güneş, Dünya ve Ay modeli yapılacaktır. Uygun 
olan yiyecekleri Güneş, Dünya ve Ay başlıklarının altına yaz.
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Ay’ın 3 çeşit hareketi vardır:
1) Kendi etrafında dönüşü
2) Dünya etrafında dönüşü
3) Dünya ile birlikte Güneş etrafında dönüşü

1) Ay’ın kendi etrafında saat yönünün tersi yönde döner ve bu hareketi-
ni 29 günde tamamlar.
2) Ay, Dünya’nın etrafında dolanma hareketi yapar. Ay, bu hareketini 
29 günde tamamlar.
3) Ay, Dünya eş zamanlı olarak Güneş’in etrafında dolanma hareke-
ti yapar. Bu hareket saat yönünün tersi yönünde ve 365 gün 6 saat 
sürmektedir.
4) Ay; Dünya etrafında bir kez dolandığında, kendi ekseni etrafında 
da bir kez döner. Dünya’dan Ay’a bakıldığında Ay’ın hep aynı tarafı 
görülür. Kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafında dönme süresi eşit 
olduğu için Ay’ın hep aynı yüzü görünmektedir.
5) Ay’ın göremediğimiz yüzüne karanlık yüz denir.
6) Ay’ın kendi ışığı yoktur. Güneş’ten aldığı ışığı Dünya’ya yansıtır.

KONU        Dünya ve Evren 
KAZANIM    Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar.
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Ay, Güneş'in uydusudur.

Ay, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. 

Ay, Dünya etrafındaki dolanma hareketini yaklaşık 29 günde tamamlar. 

Ay hem kendi etrafında döner hem de Dünya etrafında dolanır.

Ay ile Dünya eş zamanlı Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar.
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1) Ay’ın hareketlerini yaz.

A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Ay, kendi etrafında kaç günde döner?

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

3) Ay, Dünya etrafındaki turunu kaç günde 

tamamlar?

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

4) Ay, Güneş etrafındaki turunu kaç günde 

tamamlar?

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

ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4
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ETKİNLİK 5

Aşağıdaki soruları cevapla.

1) Dünya'dan bakıldığında neden 
Ay'ın hep aynı yüzü görülür?

3) Ay, Dünya etrafındaki turunu 
ne kadar sürede tamamlar?

4) Ay, Dünya ile beraber 
Güneş'in etrafında dolanır. Bu 
dolanma hareketi ne kadar 
zamana tamamlanır?

2) Ay'ın kaç hareketi vardır? Bu 
hareketler nelerdir?
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   Ay bir ışık kaynağı değildir ve Güneş’ten aldığı ışığı yansıtmaktadır. 
Dünya etrafında döndüğü için Ay’ın aydınlanan yüzü, düzenli olarak 
değişmektedir. 
Bu nedenle Ay yüzeyinin Dünya’dan gözlemlenen farklı şekillerine Ay’ın 
evreleri adı verilir.

KONU        Dünya ve Evren 
KAZANIM    Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi

arasındaki ilişkiyi açıklar.
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ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun ifadeleri yaz.
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5

1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta



ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ 
ETKİNLİKLER (UYET)

2. ünİte

CANLILAR
DÜNYASI
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KONU        Dünya ve Evren 
KAZANIM    Canlılara örnek vererek benzerlik ve farklılıklarına göre

sınıflandırır.
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ETKİNLİK 1
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ETKİNLİK 2

SORULAR

1. Bitkiler solunumu nasıl yapar? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

2. Bitkilerin yaşayabilmesi için nelere ihtiyacı vardır? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

3. Bitkiler besinlerini nerede üretir? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

4. Bitkiler suyu nasıl alır? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

5. Bitkiler besin ve suyu nereden taşırlar? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

6. Bitkiler neden solar? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

7. İnsanlar nasıl solunum yapar? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

8. İnsanların yaşayabilmek için neye ihtiyacı vardır? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

9. Besinler insanın hangi organında birleşir? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

10. İnsanlar suyu nasıl alır? Aşağıdaki boşluğa yaz.

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

11. İnsanlar yeterli miktarda beslenmez ve su almazsa ne olur? Aşağıdaki boşluğa yaz.

..........................................................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 3

   Çocukların bakteriler hakkında neler bildiklerini anlamak için onlara "Sizce etrafımız-
da bakteriler en çok nerelerde bulunur? Bakteriler nerelerde daha az bulunur?” gibi 
sorular sorulur. Bakterilerden korunmak için neler yapılması gerektiği tartışılır. 
   Daha sonra ebeveyn, bakterilerin ve mikropların dünya üzerindeki yeri ile yaşam 
alanları hakkında bilgi verir. Çevremizde de bakteri ve mikropların bulunduğunu anla-
tır. Ardından bakteri ve mikroplarla ilgili bir deney yapacaklarını söyler. 

   Deneyle ilgili gerekli olan malzemeleri önüne alır. Eline aldığı bez parçalarını aile 
bireylerine göstererek ne yapacağını anlatır. Ebeveyn bez parçalarını çevrede bulu-
nan eşyaların üzerlerine, içlerine değdirerek yarısına kadar su dolu kavanozlara koyup 
kapatacaklarını ve gözlem yapacaklarını söyler. Zamanla cam kavanozlardaki bezlerin 
suda yaratacakları küfleri göreceklerini anlatır. Küflerin yoğun oluştuğu yerlerde bakte-
rilerin daha çok olacağını belirtir. Sonra aile bireylerinin istekleri doğrultusunda bezleri 
sırayla ayakkabı içi, cam, bahçe merdivenleri, lavabo gibi çeşitli yerlere aile bireylerinin 
önünde sürer ve bu bezleri yarısına kadar su dolu kavanozlara kapatır. Kavanozların 
üzerine bezlerin sürüldüğü yerleri yazar ve kavanozları evde bir köşeye koyar.          
   
   Zamanla suyun içerisinde oluşan küf ve bahteriler gözlemlenir. Kavanozlar aile 
bireylerine gösterilir, oluşan küf ve bakteriler hakkında konuşulur. Hangi nesnede daha 
çok bakteri olduğu belirlenir. Bakterilerden ve mikroplardan korunmak için daha dikkatli 
davranmamız gerektiği anlatılır. Mikropların etkileri çocuklara kavratılır. Temizlik konu-
suna dikkat çekilir.

Deneyin Amacı: Temizliğin önemini kavratmak
Araç Gereçler:
1) 6 tane küçük kavanoz
2) Eşit boylarda kesilmiş küçük bez parçaları
3) Su
4) Kâğıt
5) Kalem
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ETKİNLİK 4

ETKİNLİK 5
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ETKİNLİK 6

ETKİNLİK 7

Millî park alanlarının yaygınlaştırılması

Tarım ilaçlarının aşırı kullanımı

Bilinçsiz şekilde avlanma

Ağaçların yok edilmesi

Dünya nüfusunun artması



ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ 
ETKİNLİKLER (UYET)

3. ünİte

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ
VE

SÜRTÜNME
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

1) Kuvvet birimi ......................................... dir.

2) Kuvvet bir cismin ......................................... ve ......................................... değiştirir.

3) Kuvvet ......................................... ile ölçülür.

4) Kuvvetin birimi ......................................... harfi ile gösterilir.

KONU        Fiziksel Olaylar
KAZANIM    Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.



47

ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

Üzerinde 20N yazan bir dinamometreye 50N kuvvet uygulanırsa dinamometre
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ETKİNLİK 5

ETKİNLİK 6

Aşağıda verilen cümlelerde bulunan boşluklara uygun sözcükleri yaz.
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Ağırlık

Kuvvet

Dinamometre

Sismograf

N

F

newton
Newton

ETKİNLİK 7

ETKİNLİK 8
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ETKİNLİK 9

ETKİNLİK 10



ETKİNLİK 1 1

ETKİNLİK 12

3. Hangi dinamometreler ile 18N'luk kuvvet daha 
net ölçülür?
...............................................................................................

51



   Kuvvet ölçmek için kullanılan araçlara dinamometre denir. 
Ağırlık, kuvvet olduğu için aynı zamanda ağırlığı da ölçebiliriz. 
Dinamometreler basit bir el kantarıdır. Uygulanan kuvvetin bü-
yüklüğüne bağlı olarak içerisinde bulunan esnek cisim uzamak-
tadır. Esnek cisim olarak yay, paket lastiği kullanılabilir. Yaklaşık 
olarak dünyada 100 gram 1 Newton'dur. Bizim dinamometremiz 
en fazla 5 Newton'luk ağırlığı ölçecektir. Daha fazla ağırlık uy-
gulanacak olursa dinamometre içindeki esnek madde esnekliğini 
kaybederek bozulur.

KONU        Fiziksel Olaylar

KAZANIM    Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar.

52



ETKİNLİK 1

Malzemeler:
1) Kâğıt
2) Mukavva veya kutu kartonu
3) 2 adet paket lastiği
4) 2 adet metal ataş

YAPILIŞI:
1) Kâğıdı rulo hâline getir ve bantla yapıştır.
2) Yaptığın rulo içine sığabilecek ölçüde karton kes.
3) Kartonun üst kısmından delik aç. Paket lastiğini bağla.

4) Paket lastiğini ataşın içerisinden geçir.
5) Kartonun alt kısmından delik aç. Ataşı düzleştir ve çengel hâline getir.

6) Kartonun üzerine ağırlık ölçüleri yazarak kartonu işaretle. (1N, 2N, 3N vs.)

7) Kartonu yaptığın rulonun içerisine yerleştir.
8) Üst kısmından bantla yapıştır.

9) Dinamometren hazır.
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ETKİNLİK 2

YAPILIŞI:
1) Kartonu 1,5 cm eninde 15 cm uzunluğunda keserek ucunu delgeç ile del.

2) Deldiğin kartonun ucuna paket lastiğini şekildeki gibi bağla.

3) Kartonu silindir şeker kutusunun içerisine yerleştir. 
4) Ataşı düzleştirerek bonibon kutusunun üst kısmından del.

5) Şekildeki gibi paket lastiği ile ataşı bağla.
6) Daha kolay tutulmayı sağlayabilmek için üzerini bantla kaplayabilirsin.

7) Kartonun alt kısmını delerek ataşı şekildeki gibi bük. 

8) Kartonun üzerine sayısal değerleri yazarak dinamometreni tamamla.

Malzemeler:
1) 1 adet silindir şeker kutusu
2) 1 adet paket lastiği
3) 2 adet ataş
4) Karton
5) Metre
6) Makas
7) Delgeç
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ETKİNLİK 3

YAPILIŞI:
1. Metal ya da plastik boru şekildeki gibi 15 cm uzunluğunda kes. (Borunun alüminyumdan 

olması kesme işlemini kolaylaştırır.)

2. Boru şeklini alacak plastik parçanın ucunu karşılıklı olarak iki taraftan del.
3. Yayın esneklik özelliğini kaybetmeden ne kadar uzadığını tespit etmek için önce 500 gram-

lık ağırlığı as, uzama miktarını ölç.

4. 5 Newtonluk kuvvet ile 8 cm uzuyor ise 1 Newton da 8/5=1,6 cm uzar. Mukavvanın 

üzerine 1,6 cm uzunluklarında 5 ayrı yer işaretle. Bunları farklı renklerle boya.

5. İşaretlediğin mukavvayı makasla dikdörtgen şeklinde kes. Yayın alt kısmına bağlanacak şekil-

de sabitle. Ağırlığı asabilmek için yayın alt kısmı çengel şeklinde bük.

6. Yayı boru içine çivi ile tuttur. Tutması kolay olsun diye çivinin ucunu çengel şeklinde bük.

SONUÇ:
Dinamometren kullanıma hazır. Dinamometren; 100 gram 1 Newton'u, 500 gram 5 New-

ton'u gösteriyor ise düzgün çalışıyor demektir.

Malzemeler:
1) 1 adet esnek yay
2) 1 adet metal veya plastik boru 15 cm
3) 1 adet ince çivi
4) Pense
5) 100 gram ve 500 gram ağırlıklar
6) Cetveli kalem, mukavva
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Malzemeleri hazır olarak satılan dinamometreler de bulabilirsin.

56



ETKİNLİK 4

Malzemeler:
1) 1 adet paket lastiği
2) 1 adet ayakkabı kutusu
3) 1 adet ince çivi
4) Beyaz kâğıt
5) 2 adet metal ataş
6) Plastik (Kâğıt) bardak
7) Cetvel, kalem, mukavva, makas, ip, bant, yapıştırıcı

YAPILIŞI:
1. Ayakkabı kutusunun üstünü ortalayarak çivi ile del.
2. Plastik bardağın üst tarafına eşit aralıklarla üç tane delik aç.
3. Plastik bardağın deliklerinden ipleri geçir ve ortada birleştir.
4. Paket lastiğini ortadan kes.
5. Paket lastiğinin bir ucunu ayakkabı kutusunun deliğinden geçir ve ucuna ataşı bağla.
6. Paket lastiğinin diğer ucuna plastik bardağın ucundaki ipi bağla.
7. Paket lastiğinin ip ile bağlandığı noktayı belirle. Bu nokta dinamometrenin sıfır noktası   

olacaktır.

8. Cetvel ile kâğıdın üzerine 1 cm uzunluğunda çizgiler çiz.

9. Kâğıdı ayakkabı kutusunun içine yapıştır.
10. Dinamometre ile ölçümler yapmak için plastik bardağa ağırlıklar koy.

11. Dinamometren hazır!
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

A) Çakıllı yüzeyde

58



ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

59



ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen resimlerdeki materyali hazırla.

KONU        Fiziksel Olaylar
KAZANIM    Sürtünme kuvvetini çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.

60



ETKİNLİK 2

61



ETKİNLİK 1

Valizlere tekerlek takılması sürtünme kuvvetini artırmak içindir.

KONU        Fiziksel Olaylar

KAZANIM    Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik 
 yeni fikirler üretir.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başındaki kutuya "D”, yanlış olanın 
başındaki kutuya "Y” yaz
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Aynı anda ve eşit yükseklikten eğik düzlemler üzerinden bırakılan toplar aşağıdaki 
gibi farklı zeminlerde hareket etmektedir. Buna göre hangi topun zemine daha 
çabuk ulaşacağını aşağıda verilen noktalı yere yaz.

Aşağıda cisimlere uygulanan kuvvetler oklar ile gösterilmiştir. Bu kuvvetlere göre 
yüzeylerin cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetinin yönünü çiz.

63



ETKİNLİK 4

Didem arabasıyla sinemaya gitmek istiyor. Buna göre aşağıdaki sorulara cevap ver.
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ETKİNLİK 5

Aşağıda günlük hayatta sürtünme kuvveti ile karşılaştığımız durumlar verilmiştir.
Bunları sürtünme kuvvetini azaltan ve artıran yöntemler olarak sepetlere ayır.

Sürtünmeyi artıran durumlar Sürtünmeyi azaltan durumlar
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ETKİNLİK 6

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına "D”, yanlış olanların başına "Y” 
yaz.

(.....) Pürüzlü yüzeylerdeki sürtünme düz yüzeylerden daha fazladır.

(.....) Sürtünme kuvveti cismin hareket yönüyle her zaman aynı yöndedir.

(.....) Sürtünme kuvveti cisimlerin hareketini zorlaştırıcı ve engelleyici bir kuvvettir.

(.....) Ağır cisimlerin tabanlarındaki sürtünme kuvveti, hafif cisimlerin tabanlarındaki 
sürtünme kuvvetinden daha fazladır.

(.....) Geniş yüzeylerdeki sürtünme dar yüzeylerdeki sürtünmeden daha azdır.

(.....) Ayakkabıların tabanlarının kışın daha çok girintili çıkıntılı olması sürtinme kuv-
vetinin günlük hayatı kolaylaştırıcı etkisine örnektir.

(.....) Uçakların burnunun sivri olması hava direncini arttırarak hareketi kolaylaştırır.

(.....) Paraşüt hava direncinin arttıran bir prensiple çalışır.
(.....) Sürtünme kuvveti sayesinde cisimler bıraktığımız yerde kalır.

(.....) Sürtünme kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir.
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ETKİNLİK 7
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SÜRTÜNMEYİ AZALTAN DURUMLAR

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

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

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

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

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

SÜRTÜNMEYİ ARTIRAN DURUMLAR

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 8
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ETKİNLİK 9

ETKİNLİK 10

69



ETKİNLİK 1 1

ETKİNLİK 12

2. Kapı menteşelerinin ve bisiklet zincirlerinin yağlanmasının sebebi sürtünme 

kuvvetinin etkisini .......................................................

70



ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ 
ETKİNLİKLER (UYET)

4. ünİte

Madde
ve

değİŞİm



ETKİNLİK 1

Kumaş

İki dakika

KONU       Madde ve Doğası
KAZANIM    Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden 

elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.

1) Aynı özellikte 3 kumaş parçası

72



ETKİNLİK 2

Naftalin nasıl yok oldu?
hâle
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ETKİNLİK 3

.

1) Su
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

KONU        Madde ve Doğası

noktalarını belirler.
KAZANIM    Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama

Saf hâldeki sıvı maddeye ısı verildiği zaman kaynamaya

Saf hâldeki katı maddeye ısı verildiğinde erimeye başladığı
sıcaklığa denir.

Saf hâldeki sıvı maddenin soğutulduğunda donmaya
başladığı sıcaklığa denir.

başladığı sıcaklığa denir.
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

76



ETKİNLİK 5

.

.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başındaki kutuya "D”, yanlış olanın başındaki kutu-
ya "Y” yaz
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

.

.

.

KONU        Madde ve Doğası
KAZANIM    Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.
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ETKİNLİK 3

79



ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki maddeler arasında gerçekleşen ısı akış yönlerini ok çizerek göster.

Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara uygun sözcükleri yaz.

KONU        Madde ve Doğası

yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.
KAZANIM    Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna

80



ETKİNLİK 3

81



ETKİNLİK 4

82



ETKİNLİK 1

YAPILIŞI:
1) Balonları eşit boyutlarda şişirerek ucunu iple bağla.
2) Kaplardan birisini sıcak suyla diğerini soğuk suyla doldur.
3) Uçlarını bağladığın balonlardan birisini sıcak suyla dolu olan kaba batır ve bekle.
4) Diğer balonunu içerisinde soğuk su bulunan kaba batır ve bekle.

KONU        Madde ve Doğası

deneylerin sonuçlarını tartışır.
KAZANIM    Isı etkisiyle maddelerin genişleyip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak
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ETKİNLİK 2

2. 1-2 damla gıda boyası ilave ederek karıştır.
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ETKİNLİK 3

Aşağıda aynı elektrik tellerinin günün farklı saatlerindeki resimleri verilmiştir. Tellerin 
şekilleri neden değişmiştir? Cevabını aşağıya yaz.

85



1) Yaz aylarında elektrik tellerinin uzaması

2) Tencerede kaynayan sütün taşması olayı

3) Parfüm ve deodorant tüplerinin patlaması

4) Sıcak çay konulan cam bardağın çatlaması

5) Kış aylarında elektrik tellerinin gerilmesi olayı

Genleşme / Büzülme

Genleşme / Büzülme

Genleşme / Büzülme

Genleşme / Büzülme

Genleşme / Büzülme

Aşağıda verilen ifadeleri incele. Hangisinin genleşme, hangisinin büzülme olayı olduğunu 
yuvarlak içine alarak belirle.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

KONU         Madde ve Doğası
KAZANIM     Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başındaki kutuya "D”, yanlış olanın başındaki kutu-
ya "Y” yaz.
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ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

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

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

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

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

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

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

88



IŞIĞIN
YAYILMASI

ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ 
ETKİNLİKLER (UYET)

5. ünİte



ETKİNLİK 1

Bir lamba olsaydın nereyi aydınlatırdın? Aydınlatmak istediğin yerin resmini aşağıdaki 
kutucuğa çiz.

KONU         Fiziksel Olaylar
KAZANIM     Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek

çizimle gösterir.
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ETKİNLİK 2

Daha sonra lazer düzgün bir zeminde aynaya tutulur. Işığın aynadaki düzgün 
yansıması gözlenir. Dağınık zeminlerdeki yansımayı gözlemlenmek için alüminyum 
folyo buruşturulup bırakılır. Ardından buruşturulan alüminyum folyoya lazer 
tutulur. Lazerden çıkan ışınların dağınık bir şekilde yansıdığı gözlemlenir.
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ETKİNLİK 3

92



Yüzeyin normali hayali bir çizgidir. Işığın yüzeye temas etti-
ği noktadan, yüzeye dik çizilen çizgiye yüzeyin normali denir. 
Yansıma olayında gerçekleşen durumlar, Yansıma Kanunları 
ile ifade edilmektedir. 
Yansıma kanunları;
1. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde-
dir.
2. Yüzeye normal doğrultusunda gelen ışın, kendi üzerinden 
geri yansır.
3. Gelme açısı yansıma açısına eşittir.

KONU         Fiziksel Olaylar
KAZANIM     Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali

arasındaki ilişkiyi açıklar.
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Gelme Açısı Yansıma Açısı

Yansıma IşınNormalGelen Işın

ETKİNLİK 1

-
-
-
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ETKİNLİK 2

95



ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4
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ETKİNLİK 5
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ETKİNLİK 6
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1) Herhangi bir ışık kaynağından (mum, fener vb.) çıkan ışınlar, doğ-
rusal bir şekilde yayılır. 

Işık kaynağından çıkan ışığın izlediği yol ışık ışınları ile gösterilir. 
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ETKİNLİK 1

1) Yukarıda verilen aydınlatma araçlarından hangilerinde ışığın yayılması doğru 
verilmiştir?
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki aydınlatma araçlarından çıkan ışık ışınlarının nasıl yayıldığını resimlerin üze-
rinde çizerek göster.
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ETKİNLİK 3

.

1 adet A4 kâğıt

103



   Bir doğru boyunca ve her yönde yayılan ışık çevremizde 
var olan maddelerin hepsinden geçemez. Bazı maddeler ışığı iyi 
geçirirken bazıları kısmen geçirir, bazıları ise ışığı hiç geçirmez. 
Bilim insanları, ışığı geçirme durumlarına göre maddeleri saydam, 
yarı saydam ve saydam olmayan (opak) olmak üzere üç grupta 
ele almaktadır.
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ETKİNLİK 1

Aşağıdaki maddeleri ışığı geçirme durumuna göre sınıflandırdığımızda hangileri ışığı 
geçirmez? Saydam olmayanları (opak) yuvarlak içine al.
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ETKİNLİK 2

.
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ETKİNLİK 3

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki boşluğa "D", yanlış olanların
başındaki boşluğa "Y" yaz.
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1. ................................................

ETKİNLİK 4

Üç tane yarı saydam madde adı yaz ve adını yazdığın maddelerin resmini verilen 
alana çiz.
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ETKİNLİK 5
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1) Işık opak (saydam olmayan) maddelerden geçemez.
2) Işığın ulaşamadığı cismin arkasındaki karanlık yere gölge denir. 
3) Işık geçen bölgeler aydınlık olurken ışığı geçirmeyen bölgeler 
karanlıkta kalır.
4) Bu sayede cismin şekline benzeyen gölgesi oluşur.
5) Cisimlerin şekli değiştikçe gölgesinin şekli de değişir. 
6) Işığı hiç almayan yerlerde tam gölge oluşur. 
7) Büyük cisimlerin gölgesi büyük, küçük cisimlerin gölgesi küçük 
olur. 
8) Cismin şekli nasılsa gölgesi de ona benzer.
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ETKİNLİK 1
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ETKİNLİK 2
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ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

1) 1 adet tahta
2) 1 adet cam
3) 2 adet el feneri

.
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ETKİNLİK 5
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ETKİNLİK 6
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ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN UYARLANMIŞ 
ETKİNLİKLER (UYET)

6. ünİte

İNSAN
VE

ÇEVRE



1) İnsanlar bir çevrede yaşar.

2) İnsanlar çevre ile etkileşim içerisindedir.

3) Çevre sadece insanlar için vardır.

4) Çevre sorunu sadece ülkemize ait bir sorundur.

5) Çevre kirliliğini yok etmek oldukça kolay ve masrafsızdır.

6) Çevrenin temiz tutulması ve çevre kirliliği azaltılmasında en 
önemli unsur eğitimdir.

7) Doğal çevrenin bozulması sadece insanları etkiler.

8) Çevreyi temizlemek, temiz tutmaktan daha kolaydır.

9) İnsan nüfusunun fazla olduğu yerlerde çevre sorunu daha fazla 
görülür.

D Y

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna "D”, yanlış olanın sonuna
 "Y” yaz.
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ETKİNLİK 2
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

Biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerle aşağıda yer alan ifadeleri eşleştir.

Aşağıda biyoçeşitliliğin önemiyle ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına 
"D", yanlış olanların başına "Y" yaz.

.
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ETKİNLİK 5

cümlenin yanındaki boşluğa yaz.
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ETKİNLİK 6

etkileyenlerin yanındaki kutucuğa eksi (-) yaz.
Aşağıdaki ifadelerden çevremizi olumlu etkileyenlerin yanındaki kutucuğa artı (+), olumsuz
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ETKİNLİK 1

Aşağıdaki ifadeleri birbirini tamamlayacak şekilde eşleştir.
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ETKİNLİK 2

fişi

bilinçli

Aşağıda verilen cümlelerde bulunan boşluklara uygun sözcükleri yaz.
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ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen resimdeki alana çeşitli fabrikalar kurulacaktır.

1) Bu yerde fabrika kurulması ne gibi olumlu sonuçlar doğurur?

2) Bu yerde fabrika kurulması ne gibi olumsuz sonuçlar doğurur?
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ETKİNLİK 2

Kirlilik çeşitlerinin nedenleri ve alınması gereken önlemlerden bir tanesini yaz.
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  Yerin altındaki kaya parçaları bazen hareket eder. Birbirini iter. Bu 
sırada sarsıntı olur. Yer sallanır. Bu olaya deprem denir.
  Ülkemiz deprem kuşağı üzerindedir. Bu nedenle sık sık depremle karşı 
karşıya kalmaktadır.
  Şiddetli yağışlar ile birlikte karların erimesi gibi nedenlerle oluşan ani, 
büyük ve düzensiz su akıntılarına sel adı verilir. Sel akıntıları bir bölgeyi 
su altında bırakarak zarar verir.
  Eğimin fazla olduğu yerlerde fazla yağışın da etkisiyle yüzeydeki suya 
doygun hâle gelen toprak tabakası aşağıya doğru kayar. Bu olay top-
rak kayması ya da heyelan olarak adlandırılır.
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Su Yok
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ETKİNLİK 1

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D”, yanlış olanların başına "Y” yaz.
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ETKİNLİK 2

Aşağıda resmi verilen doğal afetlerin adlarını yaz.
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ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

Murat:
Yaşadığım yer dik yamaçlarla çevrili, engebeli bir 
yapıya sahiptir. Yağışların fazla olduğu bir bölgedir. 
Yamaçlar ağaçlandırılmamış olduğu için yamaçlardaki 
toprak, aşağıya büyük parçalar hâlinde kayar.

A. Sel B. Deprem C. Heyelan D. Çığ

D. Kasırga
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• Deprem anında saklanacak ve korunacak yerler belirleyin.
• Dolap, raf gibi eşyalar duvara sabitlenmelidir.
• Tablo veya aynalar ve oturulacak yerlere asılmamalıdır.
• Deprem sonrasında aile bireyleri için toplanma yeri belirlenme-
lidir.
• Deprem öncesinde deprem çantası hazırlanmalıdır.

.
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• Kesinlikle panik yapmamalıyız.
• Merdiven ve çıkışlara koşmamalıyız.
• Asansör kullanmamalıyız.
• Balkona çıkmamalıyız.
• Depremde hiçbir eşyanın altına girmemeliyiz. Çamaşır-bulaşık makinesi, 
yatak ya da büyük koltuk gibi sağlam eşyaların yanında oluşan hayat boşluk-
larında başımızı ve boynumuzu korumak amacıyla çök-kapan-tutun duruşunu 
almalıyız. 
• Raf ve dolaplardan uzak durmalıyız.
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ETKİNLİK 1
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Seçtiğin afetle ilgili aşağıda verilen alanları doldur.

Seçtiğim afet: .................................................................................................................................

Nasıl meydana gelir? .................................................................................................................

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

Korunmak için neler yapılmalıdır? ............................................................................................

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

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

Aşağıda verilen cümlelerde bulunan boşluklara uygun sözcükleri yaz.

6. ........................................ yamaçlarda bulunan toprağın kütleler hâlinde aşağı kaymasıdır.
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7. ünİte

ELEKTRİK
DEVRE

ELEMANLARI



+
-

X

X

Aşağıdaki tabloyu incele.

Pil
(Devreye elektrik 
enerjisi veren kaynak.)

Ampul
(Elektrik enerjisiyle
çalıştırılan araç.)

Anahtar kapalı.
(Bu konumda anahtar 
devreyi çalıştırır.)

Anahtar açık.
(Bu konumda anah-
tar elektrik enerjisinin 
geçişini kapatır.)

Bağlantı Kablosu
(Devre elemanlarının 
birbirine bağlantısını 
sağlar.)

Duy
(Ampulün takıldığı 
devre elemanıdır.)
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ETKİNLİK 1

Aşağıdaki tabloda resmi ve görevleri verilen devre elemanlarının sembollerini çiz.

Ampul
(Elektrik enerjisiyle
çalıştırılan araç.)

Anahtar kapalı.
(Bu konumda anahtar 
elektrik enerjisinin geçişi-
ni kapatır.)

Anahtar açık.
(Bu konumda anahtar 
devreyi çalıştırır.)

Bağlantı Kablosu
(Devre elemanlarının 
birbirine bağlantısını 
sağlar.)

Duy
(Ampulün takıldığı 
devre elemanıdır.)

Pil
(Devreye elektrik 
enerjisi veren kaynak.)
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+
-

X

ETKİNLİK 2

Aşağıda karışık olarak verilmiş devre elemanlarının sembolleri ile isimlerini eşleştir.

enerjisinin geçişini sağlar.)
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+
-

X

ETKİNLİK 3

Ampul

Anahtar
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X

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Basit bir elektrik devresinde sembolleri kullanarak yapılan devre çizimlerine devre 
şeması adı verilir. Aşağıda, bir devre ve bu devrenin şeması verilmiştir. Sen de bu 
devreyi ve devre şemasını incele.
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ETKİNLİK 3

Yukarıda elektrik devresi ve devrenin şeması örnek olarak verilmiştir. Yukarıdaki örneği 
incele ve aşağıda verilen elektrik devresinin devre şemasını çiz.

X

+ -
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ETKİNLİK 4

Aşağıda verilen elektrik devresinin şemasını çiz.
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ETKİNLİK 5

Aşağıda verilen elektrik devresinin şemasını çiz.
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ETKİNLİK 6

Aşağıda verilen elektrik devresinin şemasını çiz.
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ETKİNLİK 7

Aşağıda verilen elektrik devresinin şemasını çiz.
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ETKİNLİK 8

ETKİNLİK 9

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D” yanlış olanların başına "Y” yaz.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun sözcükleri yaz.
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ETKİNLİK 10

Yukarıdaki devre şemasını incele. Hangi devre elemanından kaç tane ihtiyacın olduğu-
nu söyle. Ardından devre şemasına göre devre kur.
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ETKİNLİK 1 1

Yukarıdaki devre şemasını incele. Hangi devre elemanından kaç tane ihtiyacın olduğu-
nu söyle. Ardından devre şemasına göre devre kur.
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ETKİNLİK 12

Aşağıya devre şeması çiz. Çizdiğin devre şemasına göre devre kur.
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ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen elektrik devrelerinden lambası ışık verenleri işaretle.
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.
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ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen basit devre çizimlerini karşılaştırarak ampulü daha parlak 
olan devrenin altındaki kutucuğu işaretle. (Ampuller ve piller özdeştir.)
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ETKİNLİK 3

Ampulün parlaklığını etkileyen değişkenler nelerdir? Aşağıdaki tabloyu incele ve öğren.

.
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki devreleri incele. Ampulleri en az parlayan devrenin kutucuğunu işaretle.
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