
 

GÜNEŞ SİSTEMİ

Güneş'"n çek"mgücünün etk!s! !le bel"rl" yörüngelerde hareketeden

gezegenler!nuyduların kuyrukluyıldızların bulunduğu gökc"s"mler"n"noluşturduğu

topluluğaGüneş s"stem" den"r

GÜNEŞ

Dünya'ya en yakınyıldızGüneş't"r

Güneş küre şekl"nded"r

Güneş ısı ve ışık kaynağımızdır

Kullandığımız enerj"n"ntümü Güneş'tengelmekted"r

Güneş Dünya'mızdançok uzakta olduğu "ç"n küçükgörülür

GEZEGENLER

İçGezegenler Karasal DışGezegenler Gazsal

Güneş s"stem"n"n"lkdörtgezegen"d"r Güneşs"stem"n"n sondörtgezegen"d"r

Karasal gezegenlerd"r Gazsal gezegenlerd"r

Ü MerkürVenüsDünya ve Mars If Jüp"ter SatürnUranüs ve Neptün

!çgezegenlerd"r dış gezegenlerd"r

ElHalkaları bulunmaz El Heps"n"nhalkası ve çoksayıdauydusu
vardır

Il#ç yörüngede bulunur Güneş'eyakın ÖGüneş s"stem"n"ndışyörünges"ndebulunurlar
al İçgezegenler"n en büyüğüDünya'dır EfSıcaklıkları "çgezegenleregöredüşüktür
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GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ

1MERKÜR

EYGüneş'e en yakıngezegend"r

ÜGüneş s"stem"n"n en küçük gezegen"d"r

EÜUydusu ve halkası yoktur

ÜYüzey" kraterler "le kaplıdır

Ü İnce b!r atmosfer"vardır Atmosfer"yokden"l"r

EYKend"etrafında çokyavaşdöndüğü"ç"n gece gündüz arasındak" sıcaklık

farkı fazladır

ÜDünya Merkür'den 3 kat büyüktür
2 VENÜS

Venüs'ün dönüşyönü d"ğer gezegenlerden

farklıolarak doğudan batıya dönmekted"r

Atmosferdek" yoğun karbond"oks"tneden"yle

sera etk"s"fazladır Bu nedenle çoksıcak b"r

gezegend"r

Uydusu ve halkasıyoktur

Güneş ve Ay'dansonra en parlakgökc"sm"

d!rBunedenle halk arasında Çobanyıldızıveya sabah yıldızı olarakb"l"n"r

Dünya'nın !k!z! olarakdab"l"n"r Yaklaşık Dünya !le aynı büyüklükted"r
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3DÜNYA

Üzer"ndeyaşamolduğub"l"nen tekgezegend"r

TekuydusuAy'dır
Halkasıyoktur

Mav"gezegenolarak b"l"n"r

Yüzey"n"n 314 ü sudur dağlar den"zler vad"ler ve akt"fvolkanlarbulunur

Büyüklükolarak 5 büyükgezegend"r

4MARS

Kızılgezegenolarakb"l"n"r

İk"uydusuvardır Phobos De"mos

Halkası yoktur

İnceb!ratmosfer"vardır

Atmosfer"nde su bulunmasındandolayı yaşamın

olma "ht"mal"olan tek gezegend"r

5 JÜPİTER

Güneşs"stem"n"n en büyükgezegen"d"r

Devgezegenolarak b"l"n"r

79tane uydusu olduğu keşfed"lm"şt"r

Jüp"ter'"n Gan"medadlıuydusu Güneş

s"stem"n"n en büyükuydusudur

Yüzlerceyıldırdevameden fırtınadan

dolayı kırmızı büyük lekeler" vardır
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Jüp"ter'"n etrafında halkasıvardır Ancak bel"rg"ndeğ"ld"r

Jüp"ter Dünya'dan 11 kat büyüktür

6 SATÜRN

82 taneuydusuolduğukeşfed"lm"şt"r En

büyük uydusu T"tan'dır

Etrafında halkaları vardır

Jüp"terden sonra 2 büyükgezegend"r

Satürn Dünya'dan 10 kat büyüktür

7 URANÜS

Güneşs"stem"n"n 3 büyükgezegen"d"r

Yuvarlanan var"l g"b" hareket eder

27 taneuydusuvardır

Çevres"nde "nce b"rhalkasıvardır

Çokbel"rg"ndeğ"ld"r

Zeh"rl"gazlardanoluşanatmosfer"vardır

Uranüs Dünya'dan 4 katbüyüktür

Güneş s"stem"n"n en soğukgezegen"d"r

8NEPTÜN

Güneşs"stem"n"n 4 büyükgezegen"d"r

Uranüs ün !k!z!olarakb"l"n"r

13uydusuvardırEnbüyükuydusuTr!ton'dır
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Çok "nce halkaları vardır Ancak bel"rg"ndeg"ld"r

Güneş s"stem"n"n en uzakgezegen"d"r

Lac"vert renkl"gezegend"r

Atmosfer" zeh"rl"d"r

Neptün Dünya'dan 4 kat büyüktür

UNUTMA

Gezegenler"n Güneş'e olan uzaklıkları

Merkür Venüs Dünya Mars Jüp"ter Satürn Uranüs veNeptün'dür

Unutmamak !ç!n kodlamalar

1 Meraklı Vedat Dünkü Maçta TaleyeSordu Umut Nasıldı

2 Mav"DamağaNaSUN

YUNUTMA

Gezegenler" büyüklükler"ne göre büyükten küçüğe sıralaması

Jüp"ter Satürn Uranüs Neptün Dünya Venüs Mars Merkür

Unutmamak "ç"n kodlama

JaponSUN Dövellem
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Meteor!d Göktaşı Gezegen"ms"

Güneş s"stem"oluşurken ortayaçıkan Güneş

etrafındadolanmahareket"yapan gezegenlerden

dahaküçük farklı boyutlardak" aşınmışkaya

ve metal parçalarına astero!t göktaşı den"r

Göktaşı genel" kapsayan b"r "faded"r Her

b"r"göktaşıdır

Astero"tlerJüp"ter ve Mars'ın

yörüngeler!arasında kalanbölgede yoğun

m!ktardabulunur Bu bölgeye astero"t

kuşağı den"r

Meteor Göktaşı

Astero"tler b"rb"r"ne çarparak küçük kaya

parçalarıolanmeteoru göktaşını oluşturur

BazımeteorlarDünyaatmosfer"ne

g!rerkensürtünmedendolayı atmosferdeyanaryok

olurYanançoksayıda meteorDünya

atmosfer!neg"rd"kler"nde meteoryağmuru

gökyüzündeışıkdemet"oluşturur ve kaybolur

Bu duruma halk arasında yıldız kayması

daden"r
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Meteor!t Göktaşı

Meteorların atmosferdengeç"pyeryüzüne ulaşab"len parçalarına göktaşıden"r

Gök taşlarına meteor"t deden"r

Büyüklükler"ne göreyeryüzünde çukurlaroluştururlar

Göktaşının yeryüzünde oluşturduğu çukuragöktaşıçukuru den"r
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Destek ve hareket s!stem!m!z !skelet ve kaslardan oluşur

Günlükyaşamdayürümekoşma çantayıtaşıma topoynamag!b! akt!v!teler!

yapab!lmem!z! sağlayan !skelet s!stem!m!zd!r

İSKELETSİSTEMİ

Kem!k eklemve kıkırdaktanoluşur

İskelet s!stem!m!z

Hareketetmem!z!sağlar

Vücudumuza şek!lver!r

İçorganlarımızı dışarıdangelenetmenlerekarşıkorur
Kaslarımızı bağlanmayüzey!oluşturur ve hareketetmem!z! sağlar

Kals!yum ve magnezyumg!b! m!neraller!n depoed!lmes!n!sağlar

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

Kazanımlar :  
F . 6. 2. 1. Destek ve hareket sistemi 
F. 6. 2. 1. 1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar 
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İnsanaA!t İskelet S!stem!

1Baş!skelet! 2Gövde !skelet! 3Üyeler !skelet!

Kafatası veyüz
kem!kler!ndenoluşur

9 kalçakem!ğ!

µ

vegögüs kafes!nden kem!klerdenoluşur

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür



KIKIRDAK

Kıkırdak esnek b!ryapıyasah!pt!r

Kıkırdak kaygan ve esnek b!ryapıyasah!polduğu!ç!nkem!kler!nb!rb!r!nesürtünerekaşınmasına engel olur

Kıkırdak !skelet!m!ze esnek b!ryapıoluşturarak !skelet!m!z!nkırılmasına

önler

Kıkırdak uzun kem!kler!n uçlarında kem!ğ!nboycauzamasını sağlar

Kaburga kem!kler!n!n uçlarındabulunankıkırdak nefesalıpver!rkengögüs

kafes!ne esnekl!k kazandırır

Kıkırdak

Burun ucunda

Kulak kepçes!nde

Kaburga uçlarında

Uzun kem!kler!nuçlarında

Omur kem!kler!n!narasında

Soluk borusunda

bulunur
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KEMİKLER

Kem!klerkıkırdağın sertleşmes! sonucuoluşur

Kem!kler canlı kem!kdoku hücreler!nden ve depoed!lm!şm!nerallerdenoluşur

M!nerallerkem!klere sertl!k ve dayanıklılık kazandırır

Kem!kler!n Görevler!

Vücudumuzun d!kdurmasınısağlar
Vücudumuzun bel!rl!b!rşekl!n!nolmasınısağlar

Organlarımızın ve kaslarımızın tutunmasını sağlar

Kanhücreler!n!n yapımındagörevl!d!r

Vücudumuz !ç!ngerekl!olan kals!yum magnezyum fosforg!b!m!nerallerkem!klerdedepolanır

İç organlarımızı dışetk!lerekarşı korur

Kafatası beyn!m!z! Göğüs kafes! kalpve akc!ğerler!m!z! korur

Kem!kler!m!z yapısı ve şek!ller!negöre 3grubaayrılır

1Uzun Kem!k

2Kısa Kem!k

3Yassı kem!k

1Uzun kem!k

3 Boyuen!nden fazlaolankem!klerd!r

3İçkısımlarında sarı kem!k!l!ğ!den!lenyapıbulunur
8Kem!kucu sünger!ms! kem!k dokudanoluşmuştur
8Kol ve bacakkem!kler!örnekt!r
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Bİnsanda en uzun kem!k uyluk kem!ğ!d!r

UzunKem!k Örnekler!

BÖnkol BUyluk 3Baldır 3Pazu kem!ğ!
3 El ve ayak kem!kler! parmaklar fkaval 8D!rsek

2Kısa Kem!k

Uzunluğu kalınlığı ve gen!şl!ğ! en! boyuna b!rb!r!neyakınolankem!klerd!r
Yapısında sarı kem!k !l!ğ!bulunmaz
İnsan vücudunda en kısa kem!k kulaktabulunan üzeng! kem!ğ!d!r

KısaKem!k Örnekler!

El b!lek kem!kler! OAyakb!lekkem!kler! Tomur kem!kler!
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3Yassı kem!k

En!boyundanfazlaolan kem!klerd!r

YILI
kem!k!l!ğ! yoktur

Yassı Kem!k Örnekler!

Kaburga

Leğen kem!ğ!

Gögüs Kafes!

Kürek kem!ğ!

EKLEMLER

İk"yadadaha fazla kem!ğ!n b!rb!r!ne bağlandığı kısımlaraeklemden!r
Eklemler vücudumuza esnekl!k ve dayanıklılık kazandırır

Hareket yeteneğ!ne göreeklemler 3 grubaayrılır

Oynareklem Yarı oynareklem Oynamazeklem

1OynarEklem

Hareket yeteneğ! fazlaolaneklemlerd!r

Kem!klerarasında boşluk ve eklemsıvısıbulunur

Eklemsıvısı kayganlık saglar

Eklem!n uç kısmında eklemkıkırdağı bulunur

Eklem sıvısı ve eklem kıkırdağı kem!kler!naşınmasınıengeller
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Oynar Eklem!n olduğu yerler

Kolve bacaklarda

D!z
D!rsek

Omuz

Parmak kem!kler!nde

2 Yarı OynarEklem

Hareket yeteneğ! oynareklemegöre az oynamaz
eklemegörefazladır

Hareket! kısıtlıdır

Kem!kler arasında kıkırdak bulunur eklem sıvısı bulunmaz

Yarı oynareklem!n bulunduğu yerler
Gögüs kafes!

Boyun

Belomurları

3OynamazEklemOkef!kt!
hareketett!rmeyecek şek!lde kaynamış harekets!z eklemlerd!r

Eklem sıvısı yoktur

Oynamazeklem!n bulunduğu yerler
Yüz kem!kler! Üstçene Kafatası Kuyruk sokumu
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EKSTRA BİLGİYen!doğan bebeklerde kafatasıeklemler!tamkaynamış

deg!ld!rBebekl!k dönem!nde kafatası eklemler! kaynaşır ve

oynamaz eklem hal!ne döner

KASLAR

Kas kas hücreler!n!n b!rarayagelmes!yle oluşan l!fl!b!ryapıya sah!p doku

çeş!d!d!r

Kaslar !skelet!m!z!n üstünü kaplayarak vücudumuzaşek!lver!r

Kaslar kasılıp gevşeme hareket! yapar
Kaslar yapı ve çalışmasınagöre 3grubaayrılır

Ç!zg!l! !skelet kas

Düzkas

Kalp kası

1 Ç!zg!l!Kas

Kırmızı renkl!d!r

Kem!kler! hareketett!ren kastır

İsteğ!m!zle çalışır

Hızlı ve r!tm!kçalışır çabukyorulur

Ç!zg!l! kas hücreler!çokçek!rdekl!d!r

Kaslarç!ftlerhal!ndebulunurKaslardan b!r! kasılırken d!ğer!gevşer
Kol ve bacaklarda ç!zg!l! kas bulunur
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2Düz kas

Beyaz renkl!d!r

İsteğ!m!z dışındaçalışır

İç organlarımızda bulunur
Sürekl!yavaş ve r!tm!k çalışırlar Yorulmaz

Düzkas hücreler! tek çek!rdekl!d!r

M!de bağırsak solukborusu yemekborusu !drarkeses! damarların

yapısında düz kas bulunur

3KalpKası

Yapısı ç!zg!l! kasa çalışması dadüz kasabenzer

Kırmızı renkl!d!r

İstems!z çalışır

Hızlı ve r!tm!k çalışır Yorulmaz

Sadece kalb!m!zde bulunur

EKSTRA BİLGİKaslarınyapısında bulunan l!fler kaslarınkasılıp

gevşemes!n!sağlar
Kasılankaslarkısalır ş!şk!nleş!r Gevşeyen kaslar!ncel!r ve uzar
B!rçok!skeletkasgrubub!rb!r! !le zıt çalışır B!r! kasıldığındad!ğer!

gevşer
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Hayatsal faal!yetler!m!z !ç!n !ht!yacımız olanenerj!y! bes!nlerden karşı

larız

Büyükyapılı bes!nler karbonh!drat prote!n yağ hücrezarındangeçeb!lecekkadar küçük parçalara ayrılmasına s!nd!r!mden!r

S!nd!r!m f!z!ksel mekan!k s!nd!r!m ve k!myasals!nd!r!molmak üzere

!k! çeş!tt!r
Bes!nler önce f!z!ksel s!nd!r!me uğrar daha sonra k!myasal
s!nd!r!me uğrar
1F!z!ksel S!nd!r!m

Bes!nler! ç!ğneme ve kas hareketler! !le

yapıtaşlarınaayırmadan boyutlarındameydana

gelen değ!ş!md!r

F!z!ksels!nd!r!m d!şlerkaslarve safra

salgısı !le olur

SİNDİRİM SİSTEMİ

Kazanımlar 
F. 6. 2. 2. Sindirim sistemi 
F. 6. 2. 2. 1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller 
kullanarak açıklar 
 

 Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ( mekanik ) ve kimyasal sindirimin •
tanımları verilir  
Kimyasal sindirimde enzimlerin görev aldığı belirtilir ancak yapıları , çalışma •
mekanizmaları ve isimlerine değinilmez 

 
F. 6. 2. 2. 2. Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar  
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Mekan!k s!nd!r!m sayes!nde bes!nler!ntemasyüzey! arttırılarakk!myasals!nd!r!m!n dahakolayolmasısağlanır

2K!myasal S!nd!r!m

Bes!nler!n enz!mleryardımıylayapıtaşlarına

ayrılıphücrezarındangeçeb!lecek kadar

parçalanmasınaden!r

SİNDİRİM SİSTEMİYAPI VE ORGANLARI

Bes!nler sırasıyla ağız yatak yemekborusu m!de !nce bağırsak
kalın bağırsak ve anüsten !lerleyerek s!nd!r!ms!stem!nden ayrılır

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür



1Ağız

S!nd!r!ms!stem!m!z!n !lk organıdır
Tükrük yardımıyla bes!nlerıslatılır Islatılan

bes!nler d!şler ve d!l yardımıyla ç!ğnenerek

f!z!ksel s!nd!r!me uğrar
Tükürük sıvısında bulunanenz!mler

karbonh!dratlarınk!myasal s!nd!r!m!n! başlatır

D!l !le bes!nler yatağa !let!l!r

2Yatak

F!z!ksel ve k!myasal s!nd!r!myatakta

gerçekleşmez

Yutağıngörev! ağızdas!nd!r!me başlayan

bes!nler!yemek borusuna !letmekt!r

3YemekBorusu

Yataktangelenbes!nler! kaslıyapısı sayes!nde

kasılıp gevşeyerek m!deye !let!r

Yemek borusunda s!nd!r!m gerçekleşmez
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4 M!de
S!nd!r!ms!stem!n!n en gen!ş bölümüdür

Yemek borusundan gelen bes!nler!

m!dekasları !lekasılıpgevşeyerek veçalkalamahareket! !le f!z!ksel mekan!k

s!nd!r!meuğratırF!z!ksels!nd!r!meuğrayan
bes!nler bulamaçhal!negel!r
M!den!n salgıladığı m!de özsuyundak!

enz!mler !le prote!nler!n k!myasal

s!nd!r!m!başlar

M!de !çer!s!n!n mukustabakası !lekaplı
olması m!dey! korur

5İnceBağırsak
S!nd!r!ms!stem!n!n en uzun organıdır

S!nd!r!m! tamamlama ve s!nd!r!lm!şbes!nler!nem!l!m!olmak üzere

!k! temelgörev! vardır

Yağların f!z!ksel s!nd!r!m! karac!ğerden salgılanansafra sıvısı !le

!nce bağırsakta başlar

Pankreastan salgılanan pankreas özsuyundak! enz!mlersayes!nde

daha önceden s!nd!r!m!başlayan karbonh!drat ve prote!nler!n !nce

bağırsaktas!nd!r!m! başlayanyağların k!myasals!nd!r!m! !nce bağırsakta

tamamlanır
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UNUTMA İnce bağırsakta yağların f!z!ksels!nd!r!m!başlar ve b!ter

Prote!nkarbonh!drat ve yağların k!myasals!nd!r!m! tamamlanır

İnce bağırsağın yapısında v!lluslar parmaksıçıkıntı em!l!myüzey!n! arttırır

V!lluslar s!nd!r!m! tamamlanmış olan bes!nler!n kanageçmes!n! sağlarBu

olaya bes!nler!n em!l!m! den!r
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6KalınBağırsak

Kalınbağırsaktas!nd!r!mgerçekleşmez
S!nd!r!m!yapılıpem!l!m!yapılanbes!nlerdek!

fazlasu m!neraller ve v!tam!nler kalınbağırsakta
em!l!meuğrar

Kalın bağırsakta v!llusyoktur
Kalın bağırsakta B ve K v!tam!nler!n!

üretensentezleyen bazı bakter!lervardır

7Anüs

S!nd!r!lm!ş bes!nler!n atıklarının dışarıya atıldığı kısımdırVücuttan

uzaklaştırılır

S!nd!r!mgerçekleşmez
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S!nd!r!m S!stem!ne Yardımcı Organlar

Karac!ğer

Yağların mekan!kf!z!ksel s!nd!r!m! !ç!ngerekl!olansafrasıvısını üret!rÜret!len

safra sıvısı karac!ğer!n altkısmındabulunan safrakeses!nde depolanır

Safrayağların f!z!ksel s!nd!r!m!!ç!n gerekl!olan

safra salgısını !nce bağırsağa gönder!r

Karac!ğer ayrıca
Kanın pıhtılaşmasını sağlayan prote!n!üret!r

Kanda bulunan fazlagl!kozu şeker! depolar

Hücrelerde oluşanzeh!rl!amonyağıdaha az

zeh!rl!olan üre ve ür!kas!te çev!r!r

Av!tam!n! üret!l!r

A D E ve K v!tam!n!depolanır

Pankreas

S!nd!r!me yardımcı enz!mlerüret!l!rPankreasözsuyunu salgılar

Pankreasözsuyu !nce bağırsağagönder!l!rİncebağırsakta karbonh!drat

prote!nyağlarınk!myasal s!nd!r!m! gerçekleşt!r!r
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EKSTRABİLGİV!tam!n M!neral ve su çokküçükyapılı
oldukları !ç!n s!nd!r!m! gerçekleşmez D!rekthücrelerden

kana geçeb!l!rler
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Hücreler!n !ht!yaç duyduğu bes!n oks!jen suyu veyahormong!b!sıvıların

hücrelere gönder!lmes! hücrelerde oluşanatıkmaddeler!n hücrelerden toplanıp

boşaltım yapılarına taşıyan s!steme dolaşım s!stem! den!r

Dolaşım s!stem! kalp kan ve damarlar olmak üzere üçkısımdan oluşur

DOLAŞIM SİSTEMİ YAPI VE ORGANLARI

1 KALP Gögüskafes!n!nkoruduğu genell!klesoltarafımızda bulunanorganımızdır

Kalb!m!z!n büyüklüğü kend! yumruğumuzkadardır

Kalp kanıtümvücudapompalamakla görevl!d!r

Kalp kaslıyapıdadır Kalb!m!zdekalpkası vardır

Ik!b!n
dört odacıklı yapısıvardırÜsttek!odacıklara

üstodacık kulakçık alttak!lerealtodacık karıncık

 

 

DOLAŞIM SİSTEMİ

Kazanımlar:
F. 6. 2. 3. 1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini 
model kullanarak açıklar 

a. Kalbin dört odacığı, kalbi oluşturan yapılar ve isimleri verilmeden 
belirtilir
b. Kalbi oluşturan yapıların ve kapakçıkların isimlerine yer verilmez
c. Kalbin çalışma mekanizmasına değinilmez
ç. Nabız ve tansiyona değinilir
d. Lenf dolaşımına değinilmez
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Kalb!n üst ve alt odacıkları arasındatekyönlüçalışan kapakçıklar vardır

Bukapakçıklar kanın odacıklar arasında geç!ş!n!sağlar
Kalb!n sağtarafındak!rl! sol tarafında

tem!z kanbulunur

Kan toplardamarlar !le kulakçıklaraget!r!l!r
Karıncıklardan kanatardamarlar!levücuda

pompalanır

Kalb!m!zdek! kaslar b!rb!r! !le zıt çalışırAlt odacıklardak! kaslar kasıldığında

üstodacıklar gevşer Üstodacıklarkasıldığında altodacıklar gevşer

2DAMARLAR Kanın!çer!s!nde dolaştığı !ncekanallaradamarden!r

Damarlar yapı ve görevler!ne göre atardamar toplardamar ve kılcaldamarolmak

üzere üçe ayrılır

Atardamarlar

Kanıkalptend!ğerorganlarataşıyan kalpten

uzaklaştıran damarlardır

Kanbasıncının en yüksekolduğudamarlardır

Bunedenle kalınlığıd!ğerdamarlaragöre fazladır

Akc!ğeratardamarıhar!çd!ğeratardamarlar

oks!jence zeng!n tem!z kantaşırlar
Kanbasıncı ve kanınakışhızıd!ğerdamarlara

göre fazladır

Enbüyükatardamar Aort'tur
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Toplardamarlar

Vücuttantoplanan kanı kalbetaşıyan damarlardır

Akc!ğer toplardamarı har!ç d!ğer toplardamarlar

k!rl! oks!jencefak!r kan taşır

Kanakışhızı atardamardanyavaş kılcaldamarlardanhızlıdır

Kan basıncı en düşük damardır

Kılcaldamarlar

Atardamarın ve toplardamarların vücudunheryer!ne

ulaşab!lmes!!ç!n damarlardan ayrılan!ncekollaraden!r

Hücreleremadde alışver!ş!n!sağlar

Kanbasıncı toplardamardan fazla atardamardanazdır

Kanakışhızıenyavaşolankılcaldamarlardır

Damarlardak! Kan Basıncı

Atardamar 7 Kılcaldamar Toplardamar

Damarlardak! KanınAkışHızı

Atardamar Toplardamar Kılcaldamar

     Ekstra Bilgi
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NABIZ

Kalpheratışında kasılırBukasılmasırasındakanatardamarduvarına yaptığı

vuruşunetk!s!ne basınca nabız den!r

Nabız bebeklerde 100120 çocuklarda 80100 yet!şk!nlerde 70 80

arasındadırAncakf!z!kselakt!v!te spordansvb ve heyecandurumundanabız

sayısı artab!l!r

Nabız b!lekveyaboyundak!atardamardan h!ssed!l!r

TANSİYON

Kanın akarkenatardamar duvarına yaptığı basıncaden!r

Alt odacıklar kasıldığında oluşan basınç büyük tans!yondurSağlıklı b!reylerde

büyük tans!yon 12 120 mgAg d!r

Alt odacıklar tekrar kasılmadan hemenönce kanladolduğunda oluşan
basınç küçük tans!yondur Sağlıklı b!reylerde küçük tans!yon 8180mgHgld!r
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KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI

Küçükkandolaşımında kan kalpve akc!ğerlerarasındak! dolaşımıdır

Küçükkandolaşımınınamacıvücuttak!rlenen

kanın akc!ğerlerde tem!zlenmes!d!r

Oks!jence fak!r k!rl! olankanınkılcaldamarlar

!leakc!ğerlerde bulunanalveollerdegazdeğ!ş!m!!le

kanoks!jence zeng!n tem!z kanhal!ne değ!ş!r

Küçük KAN Dolaşımı

Sağ
Karıncık

Akc!ğer
Atardamar

Akc!ğer ğöğ!ğerman
Sol
Kulakçık

BÜYÜK KAN DOLAŞIMI

Kanın kalp ve tümvucüttak!hücreler arasında gerçekleşen

dolaşımdır
Büyük kan dolaşımının amacı oks!jence zeng!n tem!z olankanı

tüm vücuda dağıtmaktır Böylece hücrelere bes!n ve oks!jentaşınır

Dokularda k!rlenen oks!jence fak!rleşen kan kalbe alt ve üst

toplardamarlar !le sağüstodacığa kulakçığa gel!r

KAN DOLAŞIMI

Kazanımlar:
F. 6. 2. 3. 2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek 
bunların görevlerini açıklar 
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BÜYÜKKAN Dolaşımı

Sol Alt

Odacık Karıncık

4
Aort

4
Altve Üst
Atardamarlar

d
Kılcaldamarlar

d
Altve Üst

Toplardamarlar

4
Sağ Üst
Odacık Kulakçık
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Damarlar !ç!nde dolaşan kırmızırenkl! hayat!sıvıdır

Kanhücreler! ve kan plazması şekl!nde !k!kısmaayrılır Kanın9055 ! kan

plazması 9045 ! kan hücreler!nden oluşur

Kan

Bes!n ve oks!jen! hücrelere taşır
Hücrelerdeoluşanatıkmaddeler! ve karbond!oks!t! uzaklaştırır

Vücut sıcaklığını ayarlar

KAN 

Kazanımlar:

F. 6. 2. 3. 3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.

F. 6. 2. 3. 3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.

F. 6. 2. 3. 4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.

F. 6. 2. 3. 5. Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.
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Vücudu m!kroplara karşı savunur

Hormon g!b!özelsıvıları taşır
Yaralanmaolaylarında pıhtılaşmaözell!ğ! !lekankaybınıönler

KAN PLAZMASI

Kanplazmasının 9090 u su 1010 lukkısmında bes!nler yağkarbonh"dratprote!n v!tam!n m!neral atıkmaddeler hormonlar bulunur

Kanplazması sarı renkl! b!r sıvıdır

KAN HÜCRELERİ

1ALYUVAR

Kırmızı kanhücreler!d!r

Kana kırmızıreng! !çer!s!ndek!hemoglob!n

ver!r

Oks!jen ve karbond!oks!t solunumgazları

taşımada görev alır

Kırmızıkem!k!l!ğ! dalak ve karac!ğerdeüret!l!r

Üret!ld!ğ!nde alyuvarların çek!rdeğ! vardırAncak

zamanla dahaçokgaztaşımak !ç!n olgunalyuvarlarçek!rdekler!n! kaybeder
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2AKYUVAR

Beyazrenkl! ve çek!rdekl!d!r

Vücudu m!kroplarakarşıkorurM!kropları!ç!nealaraks!nd!r!r veya
ant"korüreterek m!kropları öldürür

Kırmızı kem!k!l!ğ!nde ve lenfdüğümler!ndeüret!l!r

Vücudam!kropg!rd!ğ!nde hastalıkhal!nde sayıları artar

3KANPULÇUKLARI

Çek!rdeks!z ve çokküçükkanhücreler!d!r

Kırmızı kem!k !l!ğ!nde üret!l!r

Kanın pıhtılaşmasını sağlarYaralanma sırasındakanın pıhtılaşmasını

sağlayarakkan kaybını önler

KANGRUPLARI

Alyuvarların taşıdığı prote!nler!n farklılığınagöre!nsanlarda A B AB

ve O olmak üzere dörtfarklı kan grubuvardır
Kanın yapısında alyuvarlarda Rhprote!n! bulunduranlar Rh t

bulundurmayanlar!se Rh olarakadlandırılır

Herkes kend! kangrubundan olank!ş!lere kanvereb!l!r
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KANBAĞIŞI NAKLİ

K!ş!lerarasındagerçekleşen kanalışver!ş!ne kannakl!den!r

Amel!yat yaralanmaveya bazı kan hastalıklarından dolayı aynıkan

grubuna sah!p b!reyler arasındakan alışver!ş!ne !ht!yaçduyulur

Kanbağışı toplumsal dayanışmayı arttırır

K!mler Kan Bağışı Yapab!l!r

18 65 yaşarasında olanlar

Bulaşıcı hastalığı olmayanlar

Kan değerler!normal olanlar

50kg'n!n üzer!nde olanlar

Kızılay Ülkem!z!n KanBankasıdır
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Havadak! oks!jen!n vücudaalma vücuttayaşamsalfaal!yetlersonucu

oluşan karbond!oks!t! vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan yapı ve

organlarınheps! solunum s!stem!n! oluşturur

SOLUNUM SİSTEMİ YAPI VE ORGANLARI

  SOLUNUM SİSTEMİ

  Kazanımlar:
F. 6. 2. 4. 1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini 
modeller kullanarak açıklar
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1 Burun

Havanınalınmasını sağlar

!toz vem!kropları tutarMukusaynı zamanda
Burunda bulunan kılcalkandamarları

havayıısıtır

2 YUTAK

Solukborusu!le yemekborusunun b!rleşt!ğ!kısımdır

Burundan yada ağızdan alınanhavanınsolukborusuna geçmes!n!

sağlarAyrıcaağızdanbes!ngeld!ğ!nde küçük d"l solukborusunu

kapatır yutak bes!n!yemekborusuna !let!r

3GIRTLAK

OYataktangelenhavayısolukborusuna !let!r
Kıkırdaktanoluşangırtlaksolukborusunun

hemen üstünded!r

Gırtlağın yapısında ses teller" vardır

Sesteller!n!n t!treşmes!!le ses oluşur
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4SOLUKBORUSU

Üstüsted!z!lm!şkıkırdakhalkalardanoluşur

İçyüzey! havanın !ç!ndebulunab!lecek
m!kroorgan!zmaları ve tozları tutup havayı

nemlend!renmukus salgısı "le kaplıdır
Solukborusunun görev! havanın akc!ğerlere

!let!lmes!n! sağlamaktık

5BRONŞLAR BRONŞÇUKLAR

Soluk borusu akc!ğerden önce !k! kola ayrılır Bu kollara bronş

den"rBronşlar akc!ğerler!n !ç!ne doğru "lerled"kçe !ncelen b!r

çokdallara ayrılarak bronşcukları oluşturur

GAKCİĞER

Akc!ğerlersağve soldaolmak üzere !k!taned!r

Akc!ğerler!n !ç!ndebulunan bronşcukların uç

kısımlarında alveoller havakeseler! bulunur

Alveolleretrafı kılcal damarlar !le sarılıdır
Solunan havadak!oks!jen! alveoller!netrafındak!

kılcaldamarlar !le kandak! karbond!oks!tdeğ!şt!r!l!r
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FDİYAFRAM

Akc!ğerler!n altındabulunan gögüs ve karınboşluğunu b!rb!r!nden

ayırankastır

D!yafram ç!zg!l! kastan oluşur

Kasılıp gevşeme hareket! "le akc!ğerler!n çalışmasınıdestekler

SOLUK ALMA

1 Burunyardımıylaalınanhavamukus sıvısı !le nemlend!r!l!p m!kroplardan

tem!zlen!r

2 Nemlenen hava sırasıylayutak ve gırtlaktangeçereksolukborusunagel"r
3 Soluk borusuna gelen hava bronş ve bronşçuklar !le akc!ğerler!n "ç
kısmına !lerler

4 Akc!ğerlerde bulunan havakesec!kler! !le gazdeğ!ş!m! oks!jen
karbond!oks!t gerçekleş!r
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Solukalma sırasında

D!yafram kasılarak düzleş!r

Kaburga kaslarıkasılır

Gögüs kafes" gen!şler
Akc!ğerler!n !çer!s!ndek! basınçazalır

Akc!ğerler gen!şler tem!z hava

akc!ğerler!n !ç!neg!rer

SOLUK VERME

1 Vücuttan atılması gereken fazla su buharı ve karbond!oks!t

kılcal damarlar "le kandan alveoller!n !çer!s!ne alır

2 Akc!ğer!n !ç!ndek! alveollerdek! k!rl! hava sırasıyla bronşçuk

ve bronşlar !le soluk borusuna "let"l"r

3 Soluk borusundak! k!rl! hava gırtlak ve yataktangeçerek
buruna gel!r Burundan dışarı atılır
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Soluk verme sırasında

D!yafram kasıgevşeyerek kubbeleş!r

Kaburgalar arası kaslargevşer
Gögüsboşluğu daralır

Akc!ğerler!n !çer!s!ndek!basınçartar

Akc!ğerlerdek! k!rl!havadışarıatılır

ve akc!ğerler!nhacm! azalır
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SOLUNUM SİSTEMİ MAKETİ

GEREKLİ MALZEMELER

1 kapaklı plast"k ş"şe 1 makas

"

İY
1 maket bıçağı

pp

F P"pet

3 balon Pamuk

İdaör
ITEİerGen"şp!pet!n "ç"ne dar !k!p"pet"İIIII www.ee.!nt TfYlP"petler" ş"şen"n büyüklüğüne göre kes"puçlarına

balonlarıbantlayın

S"şen"n alt kısmını kes"n

Plast"k ş"şen"n kapağına gen"ş p"petgeçeb"lecek büyüklüktedel"kaçalım

P"petler" del"ktengeç"rerek sab"tleyel"m

Ş"şen"n alt kısmına balonu yerleşt"r"p bant !le sab"tleyel"m
SonuçMaket"n alt kısmındak"gen"şbalon d"yaframgörev" görür
Balonu çek"p_bıraktığımızda d"yaframın kasılıp gevşed"ğ"n" görürüz

D"yaframın hareket"ne göreakc"ğerler"m"ze havadolar veya hava boşalır

Tİa."ö" İT
Branşlar

gAFEIÖ!ğerler

tFFÎe
gKrr DİYET IjrIFao D"yaframkası
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Vücuttahücrelerdeyaşamsal faal"yetler sonucu oluşan atıkmaddeler

ve vücuda fazlaalınan kullanılmayan artık maddeler"n vücuttan

uzaklaştırılmasına boşaltım boşaltım olayınıgerçekleşt"ren tümyapı
ve s"stemler"n tümüne boşaltım s"stem" den"r

1Vücutta oluşan artık maddeler su v"tam"n m"neraller

Vücutta oluşan atık maddeler karbond"oks"t üre ür"kas"t safra

amonyak

 

BOŞALTIM SİSTEMİ

 Kazanımlar:
F. 6. 2. 5. 1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde 
göstererek görevlerini özetler
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BOŞALTIM SİSTEMİ YAPI VE ORGANLARI

1BÖBREKLER

Böbreklerkan"ç"ndek" atık ve zararlı
maddeler" süzerek kanı tem"zler

Böbreğ"nkanı süzerek su üre ve tuzun

vücuttan atılmasını böbreğ"n en küçük yapı ve

görev b"r"m"olan nefronlargerçekleşt"r"r

Süzülen su üre ve fazlatuz "drarıoluşturur

EKSTRABİLGİ

Böbrekatardamarı oks"jence zeng"n tem"z kantaşır Ancak

"çer"s"nde süzülecekmaddem"ktarıfazladır

Böbrektoplardamarı oks"jence fak!r k"rl" kantaşır Ancak
"çer"s"nde süzülecekmaddem"ktarı azdır

2ÜRETER İDRARBORUSU

Böbrekler"n kanısüzerekoluşturduğu "drar "drarkeses"ne

taşıyankanaldır

3İDRAR KESESİ MESANE

İdrarın geç"c"b"r süre depoed"ld"ğ" veyabeklet"ld"ğ" esnekyapılı
kısımdır
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4 İDRAR KANALI ÜRETRA

İdrar keses"ne bağlı "drarın dışarıatılmasını sağlar

Boşaltımın GerçekleşmeAşamaları

1 Kan böbrekatardamarı "le böbrekleregel"r ve buradak"nefronlarda
süzülür

2 Kandak"yararlımaddeler nefronlardan em"l"rvetekrarkanageçer
3 Süzülüp tem"zlenen kan böbrek toplardamarı "le böbreklerden çıkar

4 Süzülmeden ger"ye kalan su tuzunfazlası v"tam"n m"neraller üre
ür"k as"t "drarı oluşturur

5 İdrar üreter "le "drar keses"ne taşınır

6 İdrarkeses"nde b"r"ken "drar üretra "le vücutdışınaatılır

BOŞALTIMA YARDIMCI ORGANLAR

1 AKCİĞER 2 DERİ

IIIIIIII
Terleme "levücuttak"fazlası

karbond"oks"t" ve fazla su buharını vetuzungözenekl"yapısı

sayes"ndedışarı atılmasını sağlar
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3KALINBAĞIRSAK 4KARACİĞER

Safra s"nd"r"m sonucu oluşan Prote"nler"n s"nd"r"m" sonucu

atık ve fazlasuyun vücutdışına oluşan amonyağı daha az

atılmasınısağlar zeh"rl" olan üreye çev"r"r
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Duran b!rc!sm!hareketett!reb!len hareket eden b!r c!sm!

durdurab!lenhareketl! b!r c!sm!n hareketyönünü veya doğrultusunu

değ!şt!reb!lenc!s!mler!n şek!ller!n! değ!şt!reb!len etk!yekuvvetden!r

Kuvvete !tme veyaçekme de den!l!r

Kuvvet!n etk!s!n!n tam anlamıyla anlaşılab!lmes! !ç!n temel özell!kler!

b!l!nmel!d!r

Kuvvet!n Temel Özell!kler!

Büyüklüğü ş!ddet! Kuvvet!nd!namometre !le ölçülen

büyüklüğüdür
Yönü Kuvvet!n hang!yönde olduğunu bel!rt!r

Doğrultusu Kuvvet!nyönü ve zıttı doğrultuyu ver!r

UygulamaNoktası Kuvvet!n uygulandığı c!s!m nokta

 KUVVET VE HAREKET

 Kazanımlar : 
F. 6. 3. 1. Bileşke kuvvet
F. 6. 3. 1. 1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü doğrultusunu ve büyüklüğünü 
çizerek gösterir
F. 6. 3. 1. 2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler
F. 6. 3. 1. 3. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, çizimlerin hareket 
durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır 

 BİLEŞKE KUVVET
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t Kuvvet!nyön doğrultu ve büyüklüğünü bel!rtmek!ç!n yönlü
doğrularyan! ok kullanılırKuvvet F harf!yle göster!l!r

Kuvvet!n b!r!m!

şu
I

Doğu
g

Yönü Newton dur N

harf!yle göster!l!r
Büyüklüğü

Doğrultusu

ÖREK D 5N

Kuvvet!n ş!ddet! 5N YÖNLER

Kuvvet!n yönü Doğu Güney

Kuvvet!n doğrultusu Doğu Batı Batı Doğu

Kuvvet!n ş!ddet! 8N Kuzey
Kuvvet!n yönü GüneyÖğün doğrultusu Güney.az

Kuvvet!n ş!ddet! 15N

Kuvvet!n yönü Kuzey

Kuvvet!n doğrultusu Kuzey Güney
7N
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B!rc!sm!n üzer!ne b!rden fazla kuvvet!n yaptığı etk!y! tek
başınayapan kuvvete b!leşke kuvvet net kuvvet den!r
B!leşke kuvvet R harf!yle göster!l!r

B!leşke Kuvvet!n Hesaplanması

1Aynıyönlü kuvvetler!n b!leşkes! uygulanan kuvvetler!n

toplanması !le bulunur

FUN
FLAN

REIGN

Fa5N
B!leşkekuvvet FıtfztFB

R 16N

DİKKAT ET C!smeuygulan kuvvet!göster!rken kullanılan

okun başı kuvvet!n yönünü göster!r

F Fa

İKuvvet!nyönü
Fı Fa Fa Kuvvetler!n!n yönüDoğu'dur

R F FatFt
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2 Zıt yönlü kuvvetler!n b!leşkes! uygulanan kuvvetlerden

büyük olan kuvvetten küçük olan kuvvet!n çıkartılması !le

bulunur

EFN FISN 8N

B!leşkekuvvet Fı Fa
12 15 7

F 8N

B!leşke kuvvet!n yönü büyük kuvvet!nyönünde olur

EFN FISN 8N

Fı 15N Doğuyönü
Fa 7N Batı yönü

RSN Doğuyönü

R F Fa Fa
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ÖRNEK C!smeetk!eden net kuvvet!n büyüklüğünü ve yönünübulunuz

İü Ş!!
Büyüklüğü Yönü Doğrultusu

F 10N Doğu

B

İ !

Fa 5N Batı Doğu Batı

Fz 8N Doğu Batı

B!leşkey! bulurken önce aynıyönlüolanları toplayıp

FatFz 5 8 13N Batı

F 10N
13N
FatFa

R 13 10
R 310 Batı yönünde

DENGELENMİŞ VE DENGELENMEMİŞ KUVVETLER

B!rc!sme etk!eden net b!leşke kuvvet

sıfır O !se c!s!m dengelenm!ş

kuvvetler!netk!s!nded!r
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Dengelenm!ş kuvvet!n etk!s!ndeolan c!s!m

Başlangıçtadurgun !se harekets!zkalır
Hareketl! !se hareket!ne sab!t süratle devameder

Dengelenm!ş kuvvetler!n etk!s!nde olanc!s!mlere örnekler

Daldaduranelma

Sab!t süratle g!den motors!klet

Duvardak! saat

Sab!t duran masa

Dolabın üstündek! k!tap

B!r c!sme etk! eden kuvvetler!n b!leşkes! sıfırdan farklı !se
c!s!m dengelenmem!ş kuvvetler!n etk!s! altındadır

Dengelenmem!ş kuvvet!netk!s!nde

olan c!s!m

Başlangıçta harekets!z !se harekete

geçeb!l!r

Hareketl! !se hareket!ne sab!t

olmayanhareketle devameder
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Dengelenmem!ş kuvvetler!n etk!s!nde olanc!s!mlere örnekler

Dalından kopup yere düşen elma

Yukarıya fırlatılan top
Hızlanan araba

Yavaşlayan kamyon

İn!şyapan uçak

DENGELEYİCİ KUVVET

Dengelenmem!ş kuvvetler!n etk!s!altındaolan c!sm! denge hal!ne

get!ren kuvvete dengeley!c! kuvvet den!r

7tl Dengeley!c! kuvvet Net kuvvet!le aynıbüyüklükted!r fakat
zıt yönded!r

ÖRNEK

R F! Fa
E 3

FION
R 10 3

RAN Doğuyönünde

REIN

Dengeley!c!

KuvvetBatı

yönünde
TNK
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B!rc!sm!nb!r!mzamanda aldığıyolasürat den!r

Sürat hareketl! varlıklar!ç!nkullanılan b!r büyüklüktür

Aynı uzunluktak! b!ryolu farklı sürelerde
alan araçların süratler! b!rb!r!ndenfarklıdır

Aynıyolu kısasürede tamamlayan aracın sürat!dahafazla
uzun sürede tamamlayan aracın sürat! daha azdır

45dkA Ç
B Ç bodk

A aracı aynı yolu 45dak!kada B aracı !se 60 dk

tamamladığınagöre A aracının sürat! B aracının sürat!nden büyüktür

Eş"tsüre!ç!ndefazlayolalan aracın sürat! dahafazla
azyolalan aracın sürat! daha küçüktür

Düş 10dk

pdkE Ç
D ve E araçları 10 dak!ka !ç!nde şek!ldek!g"b"yolalırlar Aynı

sürede E aracı dahafazlayolaldığı !ç!n sürat! Daracındandaha

büyüktür

SABİT SÜRATLİ HAREKET

Kazanımlar :
F.6. 3. 2. 1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder
F. 6. 3. 2. 2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde 
gösterir
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1 B!r c!sm!n hareket! boyunca aldığı toplam yolun c!sm!n toplam
hareket süres!ne bölümü !le sürat bulunur

SÜRAT AlınanYol
Geçen Zaman

Ü

V Sürat
X X Alınanyol

t Süre

V t

AlınanYol
B!r!m!

Sürat!n
B!r!m!

Zamanın
B!r!m!

metre m

saat 4

etre san!ye m s

k!lometre km

san!ye g

k!lometre saat kmh

Kİ B!r hareketl! eş!t zaman aralıklarında eş!tyololmasına
sab!t süratl! hareket den!r
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GRAFİKLER

Yol ZamanGraf"ğ" Ç"zme

1 Koord!nat s!stem!ç!z!l!r

2 Yatay x eksen!ne zaman d!key y eksen!neyol ve b!r!mler!
yazılır
3Eksenler bölmelend!r!l!r ve tablodak!değerlergraf!ğe yazılır
4 Noktalar b!rleşt!r!lerek graf!k ç!z!l!r

ÖRNEK

Zaman s 0 2 4 6 8

Yol m 0 10 20 30 40

Yol m40_

30_

20_

10

T
o 1 4 s zaman s

Kraş B"r hareketl!n!nyol zamangraf!ğ!nde graf"ğ"n düzgünb!r
şek!lde yükselmes! hareketl!n!n sab!tsüratl!hareketyaptığını

göster!r Graf!k yatay doğrultuda düz !se hareketl! durmuştur
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MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

MADDE

Kütles! ve hacm! olan her şeye madde den!r

Maddey! oluşturan ve madden!n özell!ğ!n!

gösterenen küçük parçasına kısmına atom

madden!ntanec!ğ! den!r

Bütünmaddeler tanec!kl!yapıdadır

Plsı ışık ses bunlar tanec!kl!yapıda değ!ld!r Çünkü bunlarmadde

deg!l enerj!d!r

Madden!n Tanec!kl! Yapıda Olduğunu
Anlamamızı Sağlayan

Örnekler

İyodun alkolde dağılması Boyanın suda dağılması
İyodun alkol !ç!nde heryere dağılması

yada bayanın suyun !ç!nde suyun her

tarafına dağılması madden!n

tanec!klerdenoluştuğunu göster!r

Boya ve #yot !çer!s!ne konulduğu

sıvıda dağılır çünkü sıvı madden!n

tanec!kler! arasında boşluk vardır
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Şeker!n veyaTuzun suda çözünmes!

Şekerveyatuzu suyun !ç!ne atıp

karıştırdığımızda tadlarını suyun her

yer!nde alırız Bunun neden! şeker

ve tuzun tanec!kler! su !çer!s!ndeher

yere dağılır

ŞE Farklı maddeler!n tanec!kler! b!rb!r!nden farklıdır
Maddeler!n !ç!nde bulunan tanec!kler atomlar üç çeş#t hareket

yaparlarT!treş!m dönme ve öteleme hareketler!d!r

1 T!treş!m tanec!kler!n bulunduğuyerde sağa sola yukarı aşağı

öne arkaya hareket etmes!ne t!treş!m den!r

2 Öteleme hareket! Yerdeğ!şt!rme tanec!kler!n b!rb!r! üzer!nden

kayarak yerdeğ!şt!rmes!ne öteleme den!r

3Dönme hareket! tanec!kler!n kend!eksen!etrafında hareket etmes!neden!r
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MADDENİN HALLERİ

1KATI

Tanec!kler! arasındak! boşlukçokazdır

Madden!n en düzenl! hal!d!r

Sıkıştırılamaz

Akışkan değ!ld!rler

Bel"rl" b!r hac!mler! ve şek!ller!vardır

Tanec!kler arası boşlukyokdenecek kadar az olduğu!ç!n tanec!kler!

sadece t!treş!m hareket!yapar dönme ve öteleme hareketler!n!

yapamazlar

Not Sünger g!b!katımaddeler !çer!s!ndeboşlukbulunması ve esnek

madde olmasından dolayı sıkışır

boyutunda tuz akışkan değ!ld!r

II
2 Sıvı

Tanec!kler!arasındak! boşluk katı

laragöredahafazladır

dönme hareketler!n!yapar

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür



Sıkıştırılamaz olarak kabuled#l#r

Bel!rl! b!r hac!mler!vardır ancak bel#rl# b!r şek!ller!yokturKonulduğu

kabınşekl!n! alırlar

Sıvı tanec!kler! b#rb#r# üzer!nden kayma hareket!

yapab!ld!kler!!ç!n akışkandırlar

3GAZ

Madden!n en düzens!zhal#d#r

Tanec!kler arasında boşluk çokfazladır

hareketler!n! yaparlar

Sıkıştırılab!l!rlerSıkıştırıldıklarındatane
iiiiiiiiiiiiii

c!kler arasındak!mesafe azalır

Akışkandırlar

Bulundukları kabın hertarafınıdoldururlar

MADDE
ÖZELLİKLERİ

KATI Sıvı GAZ

Tanec!kler arası
fazladır

Boşlukfazladırkadar azdır
Katılardan

boşluk
Tanec!ğ!n sıkışma Sıkıştırılamaz Sıkıştırılamaz Sıkıştırılab!l!r

www.e
durumu

Sadecet!treş!m T!treş!mDönme T!treş!mDönme
Öteleme Öteleme
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Madde ısıtılırsa tanec!kler!nhareket! artar Bu hareketl!l!ğ!n

artması tanec!kler arasındak! boşluğu arttırır

Madde hal değ#şt#r#r
Madde soğutulursa tanec!kler!n hareketl!l!ğ!azalır Bu

hareketl!l!ğ!nazalması tanec!kler arası boşluğu azaltır

Madde hal değ!şt!r!r
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YOĞUNLUK

KÜTLE

Maddem"ktarına kütleden"r

Ökütlen"n b"r"mler" gram ve k"logramdır

Kütle eş"tkollu teraz" !le ölçülür

Kütle m sembolü !le göster"l"r

Hac!m

Madden"n uzaydakapladığı yerehac"mden"r

Hac"m"n b"r"m" m"l"metre ml yadasant"metreküpCem l"tre 1 yada

des"metreküp dms ve metreküp m kullanılır

Hac"m V sembolü "le göster"l"r

YOĞUNLUK

B"rmadden"n b"r"m hac"mdek" kütles"ne yoğunluk den"r

Yoğunluk safmaddeler "ç"n ayırted"c" özell"kt"r

ÖYoğunluk d sembolüyle göster"l"r

Yoğunluk Hesaplaması yoğunluğu hesaplayab"lmek "ç"n madden"n

kütles!n!ve hacm"n" b"lmem"z gerek"rYoğunluk kütlen"nhacme bölünmes"yle

d

hac"m

d U V

yoğunluk
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ÖR Kütles" 800gram
hacm" 100cm olan madden"n yoğunluğunu

bulunuz

Çözüm Yoğunluk ÜÇ
d ağ da fglam

C"sm"n Kütles"n"n Ölçülmes" Bulunması

C"sm"n kütles"n" ölçmek"ç"n eş"tkollu

teraz"ye veya elektron"k teraz"ye

!ht!yacımızvardır

C"sm"n Hacm"n"n Bulunması

Sıvımaddeler"n hac"mler"n"

ölçmek "ç"n derecel" s"l"nd"r

kullanılır

Gazların hacm" "se bulundukları kabın hacm" kadardır

Katı maddeler"n hacm"n" "se eğer c"s"m düzgünşek"ll" "se matemat"ksel

hesaplamalar "le hac"mler" bulunur
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Düzgün şek"ll" olmayan ve suda çözünmeyen maddeler"n hac"mler"n"bulmak

"ç"n

Derecel"s"l"nd"rkaba bell!m!ktar su konulur

Ölçmek "sten"len düzgünşek"ll" olmayanc"s"m suyun "ç"ne atılır

Başlangıçta derecel" s"l"nd"rdesuyunölçülendeğer" "le maddesuyun

"ç"neatıldıktansonrak" değerarasındak" fark c"sm"n hacm"n" ver"r

ÖR Aşağıda kütle ve hac"mler" ver"lenmaddeler"n yoğunluklarını bulalım ve

5
yorumlayalım

Maddeler Kütle Hac"m Yoğunluk

Su

µ

no

dsu 2ozalgrlem
Zeyt"nyağ 92 100 0,92grlem

un

200 200

dr Es
ddem"r ğ 7,8grlamC!va 2720 200 13.6grlam

19,3grlem
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dava ŞI 13,6grlams dantın 1,9023 19.3 gr ama

Hersaf madden"n bell! b"r yoğunluk değerler"n"n olduğunubulduk

Bu nedenle yoğunluk saf maddeler "ç"n ayırt ed"c" b"r özell"kt"r

KÜTLE HACİM YOĞUNLUK GRAFİKLERİ

ak"tle
Kütle ve hac"mdoğruorantılıdır

Kütle arttıkça hac"m artar hac"marttık

ça da kütle artar
Hac"m

Yoğunluk Yoğunluk

Kütle Hac"m

Kütle ve hacm"n artması madden"n yoğunluğunu değ"şt"rmez B"r

bardan suyun da b!r tanker suyunda yoğunluğu 1grlems dür
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NOT Aynı hac"mde !k! maddeden yoğunluğu büyük olanınkütles!

daha büyüktür

Örnek Hac"mler" 100 am yoğunlukları 1.2grlem ve 2grlems

olan maddeler"n kütleler"n" hesaplayınız

Çözüm d

Kütle Yoğunluk Hac"m

Mı 1.2.100 mı 120gram
Yoğunluğu büyükolanın

Mz 2 100 m2 200gram kütles" daha fazladır

NOT Aynı kütledek" "k"c"s"mdenyoğunluğu fazlaolan c"sm"n hacm"dahaazdır

Örnek Kütleler" 100gram olan yoğunlukları 1 ve 2 olan

maddeler!nhac"mler"n" bulunuz

Çözüm d F Ve

Ve 10 Ve 100 am
Aynıkütledek"c"s"mlerdeyoğunluk

V2 10 V2 50cm arttıkça hac"mazalır

NOT Hacm" değ"şmeyen kapalı b"r kabagazeklend"ğ"nde gazınyoğunluğu

artar
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NOT Isınan b!rmadden"n hacm" artar yoğunluğu azalır Sıcakhavanın

yoğunluğu soğuk havanın yoğunluğundan azdır

BİRBİRİNE KARIŞMAYAN SIVILARIN YOGUNLUKLARI

Yoğunlukları farklı b"rb"r"ne

karışmayan sıvılar b!r kaba

konulduğunda yoğunluğu en

fazlaolan sıvı en altta

yoğunluğu en azolan sıvı en

üsttebulunur

Örnek Yoğunlukları farklı olan A B C ve D sıvılarıaynı

c kaba konulduklarında şek"ldek"g"b" görüldüğüne
B
A göre sıvıların yoğunluklarını büyükten küçüğedoğru

sıralayınız

Çözüm B"rb"r" "ç"nde karışmayan sıvılar aynı kabakonulduğunda

yoğunluğu büyükolan sıvılar alta g"tt"ğ" "ç"n

A B C D
d

Yoğunluğu Yoğunluğu

en büyüksıvı en küçük sıvı

fenbilim.net
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Yoğunluk Deneyler"

1 Suyun "ç"ne yoğunluğu sudanbüyük

yumurtaatıldığında yumurtanın yoğunluğu

büyük olduğu "ç"nyumurta d"be çöker

Suya tuz eklend"ğ"nde suyun

yoğunluğuarttırılır Yoğunluğu artan tuzlu

suya tekrar yumurta atıldığında

yumurta suyun üstündeyüzer

2 Kabukları soyulmamış

mandal!nayısuyun "ç"ne attığımızda

mandal!nasudayüzerken kabuklarını

soyduğumuzaynı mandal"na suyun "ç"ne batar

Çünkü kabuklarısoyulunca

mandal!nanınhacm" azaldığı "ç"n yoğunluğu

artar Sıvının "ç"ndebulunma durumu

da yoğunluk değ"şt"ğ" "ç"ndeğ"ş"r

C"sm"n yoğunluğu "ç"ne atıldığısıvının

yoğunluğundan küçükse c"s"myüzer
C"sm"n yoğunluğu sıvının yoğunluğuna

eş!t "se c"s"m askıda kalır
C"sm"n yoğunluğu sıvının yoğunluğundan

küçükse c"s"m batar
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Suyun Yoğunluğunun Canlılar İç!n Önem"

Sıvı halden katıhale geçen maddeler soğudukları "ç"n tanec"kler"

yavaşlarb"rb"r"ne yaklaşır hacm" azalır ve yoğunluğu artar

Ancak su donarken hacm" artar

Bu nedenle yoğunluğu azalır

Saf suyun yoğunluğu 40C'ta 1grlam
!kenbuzunyoğunluğu 0,9grlem tür

Suyunbuözel durumu suyun yüzey"nde

donmanın başlamasıyla buz tabakası oluşur

Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan

küçük olduğu"ç"n buz su üstündeyüzer

Su altındak" canlılar soğuk havalarda da yaşamlarını devam ett"r"r

Çünkü den"zler"n göller"n üstübuz "le
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MADDEVE ISI

MADDELERİN ISI İLETKENLİĞİ

Kuma terl"kle bastığımızda ayağımız

yanmaz "ken yalın ayakla bastığımızda

ayağımız yanar Terl!k toprağın ısısını

engeller

Sıcaklıkları farklımaddeler arasında alınıp ver"len enerj#ye ısı

den"r

Isının sıcak maddeden soğuk maddeye aktarılmasına ısı akışı

den"r

Isıakışı ısı "let"m"d"r

Isı "let"m" "letkenl"ğ" aynı c"ns veya farklı c"ns maddeler arasındada

olab"l"r

Sıcak çayın "ç"ndek"metalçay

kaşığınınısınması madden"n ısı

!letkenl!ğ!ndenkaynaklıdır

Ütününalt yüzey"ndemetal üstyüzey"nde

plast"k kullanılmasının neden" kıyafetler"

ütüled"ğ"nde ısınınkıyafetlere ver"lmes"

"ç"n alt kısım metalden yapılmıştır
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Metalmaddeler ısıyı !y!"let"r Ütünün üst tutmakısmının plast"kten
yapılmasının neden""se ütü çoksıcak olmasına rağmen el"m"z"nyanması

engellen"r Çünkü plast"k türev" maddeler ısıyı !y!"letmez

151 ALIŞVERİŞİ

Sıcaklıkları farklıolan b"rdenfazlamadde yada ortamarasında

gerçekleşenısı aktarımına ısı alış ver"ş"den"r

goz goz Sıcaklıklarıfarklıolanmaddeler b"rb"rler"yle temas

ett"r"ld"ğ"nde sıcaklığı yüksek olanmaddeden sıcaklığı

düşük olan maddeye doğru ısı aktarımı olur Maddeler"n son sıcaklıkları

eş"tlen"nceye kadar ısı alışver"ş" devam eder

Isı alışver"ş" maddeler"n sıcaklıkdeğerler" eş"tlen"nce durur

Sıcaklıkları aynı olanmaddeler arasında ısı alışver"ş" olmaz

g

Madden"n sıcaklıklarıaynı "se
150C 150C 800C

madde m"ktarı boyutu nasıl

olursa olsun kes"nl"klemaddeler arasında ısı alışver"ş" meydanagelmez

Isı "letkenl"ğ"

Isıalışver"ş"n" engellemeyen veya !y! "letenmaddelere ısı "letken"

maddeler den"r
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Genelolarak elektr"ğ"!y! "leten maddeler ısıyıda !y!"let"r

Isıyı !y! "letenbazımaddeler
Bakır

Altın Plat"n

Ç"nko

Dem"r C!va

Alüm"nyum Kurşun

Gümüş Çel#k

Metalpara Kalay

Metaller !y! b"r ısı "letken"d"r

Farklımaddeler ısıyı farklı m"ktarlarda "let"r Çünkü maddeler"n!letkenl!kler!farklıdır

Isı"letkenl"ğ" C"sm"nyapıldığımadden"n c"ns"ne türüne bağlıdır

Katılar sıvı ve gazlara göre ısıyıdaha!y!"let"rlerBununneden" katıların

tanec"kler" sıvı ve gazlaragöre b"rb"r"nedaha yakın ve düzenl" olmasıdır
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Isı yalıtkanlığı

Tanec"kler"n
ısıyı !y!"letmed"ğ" ısı aktarımını engelled"ğ"maddelere

ısı yalıtkanı maddelerden"r

Isıyı !y! "letmeyen ısı yalıtkanı bazımaddeler

Tahta ahşap Cam

iii
Kumaş Beton

Hava Su

Seram"k

K"rem"t

Bakal!t Tuğla

"

Kağıt Plast"kköpük

Tenceren"n kulplarında plast"ktürev"

madden"n kullanılması ısıyı !y!
!letmemes!"stend"ğ" "ç"nd"r Çünkü plast#k

türev"maddeler ısı yalıtkanıdır
Tenceren"ngövdes"nde metalkullanılması ısıyı!y!"letmes""stend"ğ""ç"nd"r
Çünkü metaller ısı "letken" maddelerd"r
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Bazımaddeler"n ısı yalıtımlarınınkarşılaştırılması

Boşluk Straforköpük Hava Yün Ahşap K"rem"t Su 7

Beton Cam

ISI YALITIMI

Isıyalıtımı mevcut ısının korunmasını muhafazaed"lmes"n"sağlamak ve

ısı "let"m"nden kaynaklanan ısı kayıplarını azaltmak "ç"n yapılan "şlemlerd"r

B#nanın dışcephe duvarlarında pencere camlarında tavan ve zem"n

kısımlarında ısı yalıtımı yapılır

Isı yalıtımında yalıtkan maddeler malzemeler kullanılır

Termoslarsıvıların sıcaklığını uzun süre koruma

amaçlı tasarlanmıştır Bunun "ç"n termosun "ç

yüzey"nde yalıtkanmadde kullanılır

Isı yalıtımında kullanılacak maddeler

Isıyadayanıklı olmalı

Uzunömürlü olmalı

Kolayca alevalab"l"rolmamalı yanmamalı

Ekonom"k olmalı

İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermemel"

Zamanla yapısında bozulma meydana gelmemel"
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B#nalarda Isı Yalıtımı

Yalıtım sayes"nde kışınüşümektenyazın"se terlemen"nönüne ısı yalıtımı "le sağlanır

Isıakışını engellemek ve azaltmak "ç"n ısı yalıtımı yapılır

Uygunşek"ldeyapılan ısı yalıtımı

Enerj# tasarrufusağlar

A"le ve ülkeekonom"s"ne katkısağlar

Dengel" odasıcaklığını sağlayarak yaşamkal"tes"n"arttırır

Yakıt kullanımını azaltır Böylece çevre k"rl"l"ğ" oluşumunuengeller
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YAKITLAR

Enerj! üretmek ısı elde etmek araç ve mak!neler! çalıştırab!lmek !ç!n

yakılab!len maddelere yakıt den!r

Yakıtların yanması sonucu ısı enerj!s!açığaçıkar Bu enerj"d!ğer

enerj! türler!ne dönüştürülür

Yakıtlar ısınma ulaşım elektr!k üret!m! aydınlanma g!b!amaçlar

"ç"n kullanılırlar

Yakıtlar katıyakıt sıvı yakıt ve gazyakıtolmaküzere üçeayrılır

Katı Yakıtlar

Katı halded"rler

Yanmaları sonucu çevreye kül ve

karbond!oks!t Cz gazı duman

ver!rler Bu da çevreye zarar ver!r

Enyaygın katı yakıtlar odun

taşkömürü l!ny!t kokkömürüdür
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Odun ısı değer! fazladeg!ld!r

Ağaçlardan elde ed!ld!ğ! !ç!n ormanların

yokolmasına sebepolur

Kömür canlıatıklarının toprakaltında

uzun süre kalarak sıkışması sonucu

oluşurKömür madenlerden çıkarılır

Turbo l!ny!t kokkömürü antras!t ve

taşkömürü kömürçeş!tler!ndend!r

Kömür çeş!tler!n!n enerj" verme sırası çoktan aza doğru

Antras!t Taşkömürü L!ny!t Turba

Atmosferde artan karbond!oks!t Cz sera etk!s!ne küresel

ısınmaya ve çevre k!rl!l!ğ!ne neden olur

Sıvı Yakıtlar

Sıvı yakıtların kaynağı petroldür

Den!z ve göllerde b!tk! hayvanatıklarının fos!lleşmes!yle petrololuşur

En yaygın sıvı yakıtlar

Motor!n mazot İsp!rto
i

Kalor!fer yakıtı
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Sıvıyakıtlar katıyakıtlara göre daha çabuktutuşur

LPG sıvı yakıtdeg!ld!r üret!m! ve kullanımı gazyakıttırAncak

taşımada kolaylık olması !ç!n sıvılaştırılır

Sıvı yakıtların yanması sonucu karbond!oks!t CO2 açığaçıkar

Hava k!rl!l!ğ!ne neden olur

Gaz Yakıtlar

Gazyakıtlardan bazıları doğada bulunurken bazı gazyakıtlar

yapay yollarla elde ed!l!r

Gazyakıtlar kül ve fazladuman oluşturmadığı !ç!n katı ve sıvı

yakıtlaragöreçevreye daha az zarar ver!r

En yaygın gazyakıtlar

LPG sıvılaştırılmışpetrolgazıdır

Havagazı taşkömürünün ısıtılmasıyla elde ed!l!r

Isınma ve aydınlanmaamacıylakullanılır

B!yogaz B"tk" ve hayvan atıklarının çürümes!

sonucu oluşangazdır

Elektr!küret!m!nde ve ısınmada kullanılır

Doğalgaz Fos!l yakıtlardan eldeed!l!r

Kömürg!b! doğayı çokk!rletmezHava

k!rl!l!ğ!ne en az sebepolur
En tem!z fos"lyakıt den!leb!l!r
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FOSİL YAKIT

B!tk! ve hayvanatıklarının zamanla

toprak tabakalarının altında kalıp

sıkışmasısonucu fos"l yakıtoluşur

Fos!lyakıtm!lyonlarca yıldaoluşur

Fos!l yakıtlaryakıldığı zaman çevreye

zarar veren gazlaraçığaçıkarırlar

Dünyanın ısınmasına küresel ısınmaya

neden olur Aynızamanda fos"l

yakıtlardançıkangazlar havadak! su buharı

"le b!rleşerek as"tyağmurlarınasebep

olurlar

Buzararları azaltmak !ç!n fos!l
yakıtkullanımını azaltmalıyız

Fos!l yakıtların çevreye en az zarar

veren! doğalgazdır

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Doğada kullanıldıkça m!ktarı azalmayan enerj! kaynaklarına

yen!leneb!l!renerj" kaynakları den!r
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Tem!zenerj! kaynaklarıdır

Güneşenerj!s! güneş ışınlarının ısı

enerj!s!ndenyararlanılır

Evlere sıcaksu sağlanır seralar

ısıtılır elektr!k enerj!s! üret"l"r

Rüzgarenerj"s" yeryüzündek! sıcaklık

farkından dolayıoluşan hava hareket!

rüzgarı oluşturur Havanınhareket

enerj!s!ndenyararlanılır

Rüzgar türb!nler! elektr!kenerj!elde

ed!lmes!n! sağlar

H!droelektr!kenerj" suların hareket

enerj!s!ndenyararlanılırAkarsu

üzerler!nekurulan h!droelektr!ksantraller

elektr!kenerj!eldeetmey!sağlar

Jeotermalenerj" yeraltındabulunan

magmadan eldeed!len enerj!d!r Sıcak

su ve buhardan elektr!kenerj!s!üret!m!

seracılık b!naların ısıtılması ve

kaplıcalardakullanılır
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B!yokütleenerj! hayvandışkıları b!tk!

atıkları ağaç kalıntılarından

yararlanarakelde ed!lenenerj!d!r

Canlı atıklarının tank!çer!s!nde

çürütülerekb!yogaz üret!m! sağlanır

B!yogazevlerdeyakıtve elektr!kenerj!
üret!m!nde kullanılır

B!tk!ler ve atıkyağlarözel

!şlemlerdengeçerek b!yod!zeleveyab!yobenz!ne

çevr!l!rAraçlardayakıtamaçlıkullanılır

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI

Kullanıldıkça tükenen kaynaklardır

Fos!lyakıtlar kömür petrol doğalgaz yen!lenemezenerj"kaynaklarıdır

Fos!lyakıtların oluşumu !ç!n m!lyonlarcayılgerek!r
Nükleer enerj" atomun parçalanması !le eldeed!len enerj!d!r

Radyoakt!f elementler uranyum yakıtolarak kullanıldığı !ç!nb"rsüre sonra

buelementler doğada azalıp b!t!ceğ! !ç!n nükleerenerj! yen!lenemez enerj!

kaynağıdır
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Yen!lenemez enerj! kaynakları kullanıldığında atmosferezeh"rl"gazlarsalarlar

Bu gazlar sera etk!s!ne yan!Dünya'nın sera g"b" ısınmasınanedenolur

Bunun sonucunda küresel ısınma meydanagel!r

SOBA VE GAZ ZEHİRLENMELERİ

Isınmaamaçlı kullanılan fos"l yakıtların kömür odun doğalgaz yakılması

sonucu açığa çıkangazlar zeh"rl"gazlardır Bu gazlardan en zeh!rl!s!

karbonmonoks!t gazıdır Renks"z ve kokusuz olan karbonmonoks!t gazı

zeh!rlenmelere ölüme neden olur

Gaz zeh!rlenmes! meydana gelm!şse açıkhavaya çıkartılmalı ve hemen ac"l

serv!s aranmalıdır
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Baca Gazı Zeh!rlenmeler!n! Önlemek İç"n NelerYapılab!l!r

1 Baca tem!zl!ğ!ne soba borularının tem!zl!ğ!ne d"kkat ed!lmel!d!r

2 Yatmadan önce sobanın tamamen söndüğünden em!n olunmalıdır

3Lodos fırtınalı havalarda sobayakarken d!kkat ed!lmel!d!rŞ!ddetl!

rüzgarsobadan çıkan gazın bacadanger! gelmes!ne nedenolab!l!r

4 Sobanın tutuşturulması üstten olmalıdır

5 C
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