1. ÜNİTE

GEZEGENİMİZİ TANIYALIM

Gezegenimizi Tanıyalım
Dünya'nın Şekli
Dünya'nın Yapısı
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1. ÜNİTE

GEZEGENİMİZİ TANIYALIM

DÜNYA'NIN ŞEKLİ
Dünya'mızın şeklinin küreye benzediği ispat edilene kadar birçok düşünce
ortaya çıkmıştır.
Bundan dört bin yıl önce yaşayan Hintliler, Dünya'mızın dört filin üstünde
duran büyük bir daire şeklinde olduğunu ve bu dört filin de bir kaplumbağanın sırtında durduğunu, kaplumbağanın ise sonsuz bir denizde yüzdüğünü
düşünüyorlardı.
Mısırlılar, Dünya'mızın uzunca bir kutu olduğuna, kutunun kapağının da gökyüzü olduğuna inanıyorlardı.
Bazı kişiler ise Dünya'mızın düz bir tepsi biçiminde olduğuna inanıyordu.
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1. ÜNİTE

GEZEGENİMİZİ TANIYALIM

1. ETKİNLİK
Aşağıdaki cisimlerden Dünya’nın şekline benzeyenleri işaretleyiniz.

2. ETKİNLİK
Aşağıda verilen ifadelerin sonundaki yüzlere ifade doğru ise “
” çiziniz. Yanlış olanların doğrusunu altlarına yazınız.
“

”, yanlış ise

Dünya’nın şekli düz bir tepsiye benzer.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dünya’nın yuvarlak olduğunu ilk söyleyen bilim insanı Macellan’dır.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dünya’nın Ay üzerine düşen gölgesi yuvarlaktır.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dünya, kutuplara doğru sivrileşir.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Gemiler limana yaklaşırken ilk önce bacaları görünür.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ufka bakıldığında gökyüzü ile deniz birleşmiş gibi görünür.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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KONU DEĞERLENDİRME - 1

1. Eskiden teknoloji bu kadar gelişme-

2. Uzun yıllar boyunca bilim insan-

diği için insanlar Dünya'nın yuvarlak olduğunu bilmiyorlardı. Dünya'yı düz bir tepsi gibi ya da öküzün
boynuzları üzerinde duran bir nesne olarak düşünüyorlardı. Bazı bilim insanları Dünya'nın yuvarlak
olduğunu söylese de insanlar, eğer
yuvarlaksa aşağı kısımda kalanlar
neden düşmüyorlar yorumlarında
bulunuyorlardı. Ancak bilim geliştikçe Dünya'nın yuvarlaklığı bazı
gözlemler yapılarak kanıtlandı.

ları Dünya'mız ile ilgili çok sayıda
konuyu merak edip araştırmalar
yapmış, fikirler öne sürmüş ve bu
fikirlerin doğruluğunu ispatlamaya çalışmışlardır. Bilim insanlarının
Dünya'mız ile ilgili öne sürdüğü fikirler ve keşiflerden bazıları aşağıdaki
gibidir.
I. Galilei Galileo Dünya'nın güneşin etrafında döndüğünü keşfetmiştir.
II. Newton Dünya'da yerçekiminin
olduğunu keşfetmiştir.

Verilen metne göre;
I. Tarih boyunca insanlar Dünya'nın şekli ile ilgili farklı görüşler
öne sürmüşlerdir.

III. Macellan bir noktadan başlayıp
sürekli aynı yönde gidildiğinde
başlangıç noktasına ulaşılacağını keşfetmiştir.

II. Dünya'nın şekli hâlâ bilinememektedir.

Verilenlerden hangisi ya da hangilerinin Dünya'nın şekline dair bir keşif olduğu söylenemez?

III. Teknoloji sayesinde Dünya'nın
şeklinin ne olduğu ortaya çıkmıştır.

A) Yalnız I			

yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I		
			

				

B) I ve III

C) II ve III
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C) II ve III

B) I ve II

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1. Yusuf öğretmen Dünya yüzeyinde

3. Fen Bilimleri dersinde Dünya'mızın

kara ve suların kapladığı alanlarla
ilgili kavonoz, su ve kum kullanarak
bir modelleme yapmak istiyor.
I.

katmanlarını işleyen bir öğretmen
öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarını sağlamak için bir kavram
haritası oluşturmuştur.
Dünya'mızın

II.

katmanıdır

III.

Yaptığı modellemelerden hangisi
doğrudur?
A) I

B) II

C) III

katmanıdır

Ağır küre
Ateş küre
Hava küre

Taş küre
Su küre

gözlemlenemeyen

gözlemlenebilir

Öğretmenin kavram haritasını oluştururken yaptığı hata hangi seçenekte verilmiştir?
A) Su küre gözlemlenemez katmanlar arasında olmalıdır.

2.

B) Hava küre gözlemlenebilir katmanlar arasında olmalıdır.

I. Yarı sıvı yarı katı hâldedir.

C) Ateş küre katmanlar arasından
çıkarılmalıdır.

II. Dünya’nın merkezindedir.
III. Dünya’nın en sıcak bölümüdür.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri iç
çekirdeğin özelliklerindendir?
A) Yalnız I		
			

B) II ve III

C) Yalnız III
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2. ÜNİTE
Beş Duyumuz

Duyu Organları ve Görevleri
Duyu Organlarının Sağlığı
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2. ÜNİTE

BEŞ DUYUMUZ

DUYU ORGANLARI VE GÖREVLERİ
Varlıkları ve olayları algılama yeteneğimize duyu denir.
Vücudumuzda göz, kulak, burun, dil ve deri olmak üzere beş tane duyu
organımız vardır.
GÖZ

KULAK

Görme duyu organımızdır. Çevremizdeki varlıkların rengini, biçimini,
görüntüsünü algılamamızı sağlar.

Çevreden gelen sesleri
algılamamızı sağlayan
duyu organımızdır. Kulaklarımız aynı zamanda
vücudumuzun dengesini
sağlamada da görev
yapar.

BURUN
Kokuları algılamamızı
sağlayan duyu organımızdır. Burnumuzu soluk
alıp verirken de kullanırız.
Burnumuz tıkalı olduğunda
yediklerimizin kokusunu
alamadığımız için tatlarını
da iyi algılayamayız.

DERİ
Dokunma duyu organımızdır. Derimiz bütün
vücudumuzu kaplar. Bu
sebeple en büyük duyu
organımız olarak kabul
edilir. Derimiz vücudumuzu dış etkilere karşı
korur. Derimiz sayesinde
cisimlerin; soğuk, sıcak,
pürüzlü, pürüzsüz vs.
olup olmadığını algılarız.
Ayrıca derimiz, terleme
yoluyla vücudumuzdaki
atık maddelerin dışarıya
atılmasını da sağlar.

DİL
Yediğimiz besinlerin tadını algılamamızı sağlayan duyu organımızdır.
Dilimizin üzerinde tatlı,
acı, ekşi ve tuzlu tatları
algılamamızı sağlayan
kısımlar vardır. Dilimizi
konuşurken de kullanırız.

34

2. ÜNİTE

BEŞ DUYUMUZ

1. ETKİNLİK
Dora'nın duyu organlarının adlarını yazınız. Eksik olan duyu organının hangisi
olduğunu ve görevini belirtiniz.

Verilmeyen duyu organı ve görevi:���������������������������������������������������������������������������������

MERAKLISINA
Kokuları bizden farklı yollarla algılayan hayvanlar da bulunmaktadır. Yılanlar
bu hayvanlar arasında yer almaktadır. Yılanlar dillerini çıkarıp havada sallarlar.
Bu sırada havadaki koku tanecikleri dillerine yapışır. Sonra dillerini ağızlarına
geri sokup damaklarında bulunan özel bir organa dokundururlar. Bu organda
bulunan özel sinir hücreleri aracılığıyla kokuları algılarlar.
Bilim Çocuk Dergisi, Sayı: 194, Sayfa: 27, Şubat 2014.
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3. ÜNİTE

Kuv veti Tanıyalım
Varlıkların Hareket Özellikleri
Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Hareketli Cisimlerin Sebep
Olabileceği Tehlikeler

53

3. ÜNİTE

KUVVETİ TANIYALIM

VARLIKLARIN HAREKET ÖZELLİKLERİ
Bir varlığın, bulunduğu noktadan başka noktalara doğru yer değiştirmesine
hareket denir. Çevremizde gözlemlediğimiz varlıkların bazıları hareketli, bazıları ise hareketsizdir.
Canlı varlıkları cansızlardan ayıran özelliklerden biri dışarıdan bir etki olmadan kendi başlarına hareket edebilmeleridir. Örneğin insanlar ve hayvanlar
koşar; otlar, bitkiler ise yapraklarını gün ışığına çevirir.
Cansız varlıklar ise kendi başlarına hareket edemezler. Masanın, bir yerden
başka bir yere taşınması için dışarıdan bir etkinin olması gerekir.

1. ETKİNLİK

Yukarıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki varlıklardan dışarıdan bir etki olmadan
hareket edebilen ve edemeyenleri aşağıda verilen ilgili yerlere yazınız.
KENDİLİĞİNDEN

DIŞARIDAN ETKİYLE
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3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1. Hangi seçenekteki varlığın hareket

3. Aşağıda görselleri verilen varlıklar-

çeşidi diğerlerinden farklıdır?
A) Parktaki salıncak

dan hangisi kendiliğinden hareket
etmez?

B) Ağaca bağlanmış hamak

A)



B)

C) Lunaparktaki dönme dolap

C)

2. Aşağıda görseller ile verilen hareketlerden hangisinin gerçekleşmesi
için "itme" kuvveti gereklidir?
A)

4. “Nil, sabah işe gitmek için arabasına gitti. Arabanın kapısını açtı. İçine
oturarak kapıyı kapattı. Kapıları kilitlemek için, arabanın kilit tuşuna
bastı.”

B)

Yukarıda verilen durumda
arabasına binerken yaptığı
ketlerde, kuvvetin uygulanış
sırasıyla hangi seçenekte
olarak verilmiştir?

C)

A) Çekme, çekme, itme
B) İtme, çekme, çekme
C) Çekme, çekme, çekme
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Nil'in
harebiçimi
doğru

4. ÜNİTE

Maddeyi Tanıyalım
Maddeyi Niteleyen
Özellikler
Maddenin Hâlleri
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4. ÜNİTE

MADDEYİ TANIYALIM

MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER
Madde nedir? Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz, evrende yer kaplayan, canlı ve cansız varlıkların tümü birer maddedir.
Maddeyi niteleyen özellikler nelerdir? Maddenin duyu organlarımızla
algılayabildiğimiz özellikleridir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:
Sertlik - Yumuşaklık

Koku

Esneklik - Kırılganlık

Tat

Pürüzlülük - Pürüzsüzlük

Renk

AMAN DİKKAT!
Maddeleri tanımaya çalışırken duyu organlarımızdan yararlanabiliriz.
Koku, renk, tat, şekil gibi özelliklerin ayrımına duyu organlarımızla karar veririz.
Ama ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz maddeleri duyu organlarımızla tanımaya çalışmak bize zarar verebilir. Örneğin şişeye konulmuş çamaşır suyunu
içmek bizi zehirleyebilir. Bazı deterjanları koklamak akciğerlerimizi tahriş edebilir.
Öğretmenimizle birlikte laboratuvarda deney yaparken, ne olduğunu bilmediğimiz maddelere eldivensiz dokunmamalı, deneyler sırasında gözlük kullanmalıyız.

1. ETKİNLİK
Aşağıda verilen tabloyu örnekteki gibi uygun şekilde doldurunuz.
MADDE
Sünger

Sert

Yumuşak

Esnek

✓

✓

Kokulu Kokusuz Pürüzlü Pürüzsüz
✓

Lastik
Pamuk
Cam
Süt
Portakal
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✓

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1.

Madde

Özellik

Örnek

2. Aşağıda verilen madde çiftlerinden

Katı

I

Tahta

hangisinde, pürüzlü ve sert maddeler bir aradadır?

Sıvı

Akıcıdır

II

Gaz

III

IV

A) Tahta, pamuk
B) Yay, cam kavanoz
C) Taş, zımpara kâğıdı

Yukarıda verilen tablonun doğru
olabilmesi için numaralı yerlere gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekteki gibi olmalıdır?
I

A)

B)

Belirli
şekle
sahiptir.
Belirli
şekle
sahiptir.

II

C)

tamamen
doldururlar.

3. Cem, tabloda verilen maddelerle

IV

ilgili olan özelliklere “✓”, olmayan
özelliklere “✗” işareti koymuştur.

Etkiyle
Buhar

şekil
değişti-

Tahta

Esnek Kırılgan Kokusuz

rebilirler.
Zeytinyağı

Bulundukları kabı

III

Lastik

✓

✗

✓

şekilleri Buhar

Çiçek

1

✗

2

yoktur.

Cam
şişe

✗

3

4

Belirli

Belirli
Su

şekilleri

Buna göre verilen tablonun doğru
olabilmesi için 1, 2, 3 ve 4 ile gösterilen yerlere gelmesi gereken işaretler hangi seçenekteki gibi olmalıdır?

Süt

vardır.
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1

2

3

4

A)

✗

✗

✓

✓

B)

✓

✓

✗

✗

C)

✗

✗

✓

✗

5. ÜNİTE

Çevremizdeki Işık ve Sesler
Işığın Görmedeki Rolü
ve Işık Kaynakları
Ses Kaynakları ve
Sesin Yayılması
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5. ÜNİTE

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK
VE SESLER

Etrafa ışık yayan ve çevremizi aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir.
IŞIK KAYNAKLARI

DOĞAL IŞIK KAYNAKLARI

YAPAY IŞIK KAYNAKLARI

Doğada kendiliğinden var olan
ışık kaynaklarıdır.

İnsanlar tarafından üretilen ışık
kaynaklarıdır. Bu kaynaklar tükenebilecek kaynaklardır.

Güneş
Yıldızlar

Mum

Bazı canlılar

Ampul

(Ateş böceği, bazı mantarlar,
denizanası vb.)

El feneri

Şimşek

Meşale

Cep telefonu ekranı

Not: Bazı varlıklar ışık kaynağı olmamasına rağmen ışık kaynağından gelen ışığı yansıtabilirler.
Örneğin Ay, Güneş'ten gelen ışığı Dünya'mıza yansıtır.

MERAKLISINA
Ateş böceklerinin en belirgin özelliklerinden birisi ışık yaymalarıdır. Vücutlarında gerçekleşen bazı olaylar sonucunda ışık yayarlar. Ateş böceklerinin her bir
türünde ışığın yanıp sönme ritmi farklıdır. Bu sayede türler birbirinden ayrıt edilebilir.
Bilim Çocuk Dergisi, Sayı: 243, Sayfa: 59, Mart, 2018
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5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1.

Işık saçan canlıların en bilinenleri ateş böcekleridir. Bilim insanları yıllardır
sürdürdükleri araştırmalar ve çalışmalarla ateş böceklerinin ürettikleri kadar
verimli bir ışık üretmeye çalışmaktadırlar. Işıktan maksimum verim elde eden
ve neredeyse hiç enerji kaybetmeyen ateş böcekleri bu özellikleri nedeniyle
yıllardır araştırma konusu olmuşlardır. Gerçekte bir canlının ışık üretmesi,
aynı zamanda da bu ışığın ısısından etkilenmemesi son derece şaşırtıcıdır.
Çünkü bilindiği gibi günümüz teknolojisiyle gerçekleştirilen ışık üretiminde
mutlaka bir sıcaklık açığa çıkar ve bu sıcaklıkta dışarıya ısı enerjisi olarak
verilir. Dolayısıyla bu durumda ışık üreten canlıların kendilerinin de bu yüksek ısıdan zarar görmeleri gerekmektedir. Oysa ışık üreten
canlılar, kendi ürettikleri sıcaklıktan hiç etkilenmezler.
Çünkü genellikle bu canlılar ışık ürettikleri sırada
çok fazla miktarda bir sıcaklık açığa çıkmaz.
Soğuk ışık denen bir tür ışık üretirler. Vücutları buna uygun olarak tasarlanmıştır.
(Ateş böcekleri hakkında ilginç bilgiler)

Yukarıda verilen ifadelere göre,
I. Doğadaki canlıların özelliklerinden ilham alarak bilim insanları çalışmalar
yapmışlardır.
II. Ateş böcekleri hem ışık üretip hem de ürettikleri ışığın ısısından etkilenmemektedirler.
III. Işık üreten canlılar, sıcak ışık denen bir tür ışık üretirler.
yargılardan hangisi veya hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I				

B) I ve II			
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C) II ve III

6. ÜNİTE

Canlılar Dünyasına
Yolculuk
Çevremizdeki Varlıkları
Tanıyalım
Ben ve Çevrem

123

6. ÜNİTE

CANLILAR DÜNYASINA
YOLCULUK

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

Yukarıdaki görseli incelediğimizde birçok varlık dikkatimizi çeker. Ağaçlar,
çocuklar, salıncak, hayvanlar gibi tüm bu varlıkların birbirine benzeyen ya
da farklı özellikleri vardır. Örneğin taşlar ve tahta bank kendi başına hareket
edemezken, kuşlar ve çocuklar kendi başlarına hareket edebilirler.
Çevremizde gördüğümüz varlıkları bazı özelliklerine göre canlı ve cansız olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Canlı varlıklar cansız varlıklardan bazı özellikleri ile kolayca ayrılabilir.
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KONU DEĞERLENDİRME - 1

1.

Bitkiler de Hareket Eder
Bakmayın bitkilerin hareketsiz göründüklerine! Kökleriyle toprağa sıkıca bağlı olsalar da aslında bitkiler
de hareket eder: Ancak bu, bildiğimiz
hareketlerden biraz farklıdır.

2. Aşağıda verilenlerden hangisi can-

Bir bitki düşünün bu bitki yer değiştiremez. Yine de yaşamını sürdürmek
için gereken suyu ve besin maddelerini topraktan alabilir, yapraklarıyla güneş ışığını toplayabilir. Peki ya
ondan daha hızlı büyüyen kocaman
bir ağacın yanında kalırsa ne olur?
Merak etmeyin bitkiler buna benzer
durumlarla baş edebilir. Nasıl mı?
Çoğunlukla hareket ederek. Mesela
üzüm bitkisi. Üzüm bitkisinin gövdesi
o kadar incedir ki uygun bir desteğe
sarılıp sıkıca tutunurlar ve böylece
güneş ışığına ulaşıp büyüyebilirler.
İşte bu ve benzeri durumlar bitkilerin
hareketi olarak kabul edilir.

C) Kendilerine benzer canlılar dünyaya getirirler.

lıların ortak özellikleri arasında yer
almaz?
A) Uyarılara tepki verirler.
B) Tehlike anında renk değiştirirler.

3. Aşağıda canlılar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Canlılar dışarıdan gelen uyarılara tepki vermezler.
B) Bitkiler filizlenmeyle birlikte büyümeyi durdurur.
C) Bazı canlılar idrar yolu ile boşaltım yaparlar.

TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi

Bu metne göre,
I. Bütün bitkiler aynı hızda büyür.
II. Bitkiler, yaşamlarını sürdürmek
için gerekli suyu ve besini topraktan alabilirler.

4. Aşağıdaki varlıkları gruplandırdığımızda hangisi dışarıda kalır?

C)

yukarıda verilen ifadelerden hangisi
ya da hangilerine ulaşılır?
A) I ve II B) I ve III

B)

A)

III. Bitkiler hareket ederek yaşamları için uygun koşulları oluşturmaya çalışırlar.

C) II ve III
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6. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

I. Canlı varlıkların tümü ..................
yapar.

3.

Çevre

II. Hayvanlar ..................... dışarıdan hazır alırlar.

Yapay

Doğal

Örnektir

Seçeneklerde verilen kelimeler ile
yukarıdaki cümlelerdeki boşluklar doldurulduğunda hangi kelime
açıkta kalır?

Örnektir

1.

A) boşaltım
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B) uyarıları

★

●

Yukarıdaki kavram haritasının doğru tamamlanması için boşluklar
hangi seçenekteki gibi doldurulmalıdır?

C) besinlerini

★

●

A)

Orman

Akvaryum

B)

Göl

Deniz

C)

Oyun parkı

Şelale

2. Çevre kirliliği yaşanan bir bölgede
aşağıdakilerden hangisinin olması
beklenemez?

4. Doğal çevre ile ilgili aşağıda verilen-

A) İnsan sağlığının bozulması

lerden hangisi doğrudur?

B) Sağlıklı besinlere ulaşımın azalması

A) İçinde bitki ve hayvanları barındırır.

C) Bölgede yaşayan hayvan türlerinin sağlıklı olması
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B) İhtiyaç dâhilinde sonradan oluşturulan çevredir.
C) İnsan eli ile oluşturulmuştur.

7. ÜNİTE

Elektrikli Araçlar
Elektrikli Araç ve Gereçler
Elektrik Kaynakları
Elektriğin Güvenli Kullanımı

7. ÜNİTE

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

ELEKTRİKLİ ARAÇ - GEREÇLER
Elektrik, günlük hayatta kullandığımız en önemli enerji türüdür. İşlerimizi daha
kolay ve kısa sürede tamamlayabilmek için elektriğe ihtiyaç duyarız. Isınma,
haberleşme, ulaşım ve aydınlatma gibi birçok alanda elektrikten faydalanırız.
Evlerde temizlik amaçlı ve mutfakta kullanılan ev aletleri ile hastanelerde,
okullarda, iş ve alışveriş merkezlerinde, fabrikalarda da birçok iş makinesini
çalıştırmak için elektriğe ihtiyaç duyarız. Elektriğin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarına örnekleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
Isınma: Elektrikli sobalar, klima, kombi, şofben, elektrikli battaniye...
Ulaşım: Hızlı trenler, tramvay, yürüyen merdivenler, asansörler...
Haberleşme: Telefon, televizyon, radyo, bilgisayar...
Aydınlatma: El feneri, floresanlar, ampul, gece lambası...
Temizlik: Elektrikli süpürge, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi...
Mutfak: Fırın, mikrodalga fırın, mutfak robotu, tost makinesi...
Kişisel bakım: Fön makinesi, tıraş makinesi, şarjlı diş fırçaları...
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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

7. ÜNİTE

1. ETKİNLİK
Aşağıda verilen günlük hayatımızda elektriğe ihtiyaç duyduğumuz alanlara
üçer araç gereç örneği yazınız.
Mutfak
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Ulaşım
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Haberleşme
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Isınma

Temizlik

Kişisel Bakım
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2. ETKİNLİK
Aşağıda verilen araç - gereçlerden elektrikle çalışanların altındaki kutucuklara
"✓” işareti koyunuz.
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