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

İSTİKLAL MARŞI 

Mehmet Akif ERSOY 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl. 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 
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Neler öğreneceğiz 

Geçmiş dönemlerde Dünya’nın şekli hakkında ortaya atılmış fikirleri, 

Dünya’mızın şeklinin neye benzediğini, 

Dünya’mızın şeklini hangi modellerle örnekleyebileceğimizi, 

Dünya’mızın şeklinin küre olduğunun kanıtlarını, 

Dünya’mızın gözlemlenebilir ve gözlemlenemeyen katmanlarını, 

Bu katmanların bazı özelliklerini 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 
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    Çok eski dönemlerde Dünya’nın şekli hakkında birçok fikir ortaya atılmıştır. 

Bu fikirlerin bir kısmı bugün bize komik gelse bile o günün teknolojik şartlarında birçok 

kişi tarafından kabul görmüştür.  Bunlardan bir kısmı aşağıdaki gibidir. 
 

 
 

 

   Hintliler Dünya’nın deniz kaplumbağasının sırtındaki dört fil tarafından 

taşındığını düşünüyorlardı. 

   Bazıları ise Dünya’nın öküzün boynuzları üzerinde durduğunu söylemiş, 

depremlerin ise öküzün başını sallaması sonucu meydana geldiğini 

düşünmüşlerdir. 

   Bazılarına göre de Dünya düzdü ve tepsiye benzemekteydi. Sonuna 

gidilirse aşağı düşüleceğine inanılıyordu. 

 

 
 

Thales..( MÖ 600 ); Dünya’nın şeklinin yarım küreye benzediğini ve suda 

yüzdüğünü ifade etmiştir. 

 
Pisagor..( MÖ 500 ); Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır. 

 
 

Aristo..( MÖ 300 ); Pisagor’dan iki yüz yıl sonra “Ay tutulması” sırasında gözlem 

yaparken Dünya’nın Ay’ın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu fark 

ederek Dünya’nın yuvarlak olduğunu bir kanıta dayandırmıştır. 
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Biruni..( 973-1048 ); Dünya’nın küre şeklinde olup döndüğünü öne sürmüştür. 

Macellan..( 1480-1521 ); Dünya’nın çevresini gemi ile dolaşarak başladığı 
noktaya ulaşacağını düşünmüş ve kanıtlamak için yolculuğa çıkmıştır. Turu 
tamamlayamadan hayatını kaybetmiştir. Arkadaşları yola devam etmiş ve bu 
yolculuğu tamamlamıştır. Böylece Dünya’nın şeklinin yuvarlak olduğu 
ispatlanmıştır. 

Galileo..( 1564-1642 ); Teleskopu bulmuştur. Dünya’nın hareket ettiğini 

( döndüğünü ) ileri sürdüğü için kilise tarafından yargılanmış ve mahkum 

edilmiştir. 

Günümüzde Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini kesin olarak bilmekteyiz. 

Buna birkaç örnek verecek olursak; 
 

 

Kıyıdan uzaklaşan bir geminin ufuk çizgisine yaklaştıkça önce gövdesinin, sonra 

direklerinin kaybolması. 
 

 

 

 

Sürekli aynı yöne doğru uçan bir uçağın başladığı noktaya geri dönmesi. 
 

 

 

 

Dünya’nın uzaydan çekilen fotoğrafları Dünya’nın küre şeklinde olduğunun en 

büyük ispatıdır. 

 

 



 

D 

 
P S Y K Ü Z 

E I İ A T N M 

Z B 
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1- Dünya’nın şekline benzeyen nesneleri bulalım. Bu nesnelerin panosundaki 
harflerden 8 harfli kelimemizi oluşturalım. 

2- Semih’in aşağıdaki olayı anlamlandırmasına yardımcı olalım. 

SİFRE 

Semih’in babası deniz fenerinde çalışıyordu. 

Semih bir gün babası ile fenere geldi. 

Fenerden denize baktığında 3 tane gemi 

gördü. Fakat bu gemilerin birisinin tamamı, 

diğerinin direği, sonuncusunun ise sadece bay- 

rağı görünüyordu. Semih bu duruma çok şaşırdı ve sebebini babasına sordu. Acaba 

babası Semih’e nasıl bir açıklama yapmıştır? Aşağıdaki bölüme yazalım. 
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3- Okuduğunuz cümle doğruysa başına “D” yanlışsa “Y” yazalım. 

Dünya’nın şeklini basketbol topuna benzetebiliriz. (   ) 

Eski çağlardan beri Dünya’nın yuvarlak olduğu biliniyordu. (   ) 

Hintliler eski zamanlarda Dünya’nın kaplumbağa sırtındaki dört fil tarafından 
taşındığına inanıyordu. 

(   ) 

Tüm gezegenler Dünya’nın etrafında dönerler. (   ) 

Ufuk çizgisi deniz ile gökyüzünü birbirinden ayıran çizgidir. 
 

(   ) 

Macellan Dünya’nın şeklinin yuvarlak olduğunu kanıtlamak için gemi ile 
yolculuğa çıkan denizcidir. 
 

(   ) 

Dünya’mız küp şeklindedir. 
 

(   ) 

Güneş’in doğuşundan ve batışından yola çıkarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu 
anlamamız mümkündür. 

(   ) 

Aynı yükseklikte sürekli aynı yöne doğru uçan bir uçak başladığı noktaya geri döner. (   ) 

Uzaydan çekilen fotoğraflar Dünya’nın küre olduğunu ispatlamaz. (   ) 

Pisagor Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır. (   ) 

(   ) Kıyıdan uzaklaşan bir geminin önce direkleri, sonra gövdesi kaybolur. 

(   ) Dünya’nın yuvarlak olduğunun en net kanıtı uzaydan çekilen fotoğraflarıdır. 

(   ) Eski çağlardan beri Dünya’nın şekli hakkında birçok görüş öne atılmıştır. 
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4- Cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayalım. 

tepsİye 

galİLEO boynuzlarında 

düzmüş 

büyük 

bacasını 

küre kutuplardan 

gölgesİNİN 

 Dünya ………….………..….. şeklindedir. 
 

 

 

 

 Eskiden Dünya’nın düz bir ………………..……..... benzediği düşünülmüştür. 
 

 

 

 

 Karaya doğru yaklaşan bir geminin önce …………..……...….. görürüz. 
 

 

 

 

 Dünya ………………….….…… hafif basık, ekvatordan biraz daha şişkindir. 
 

 

 

 

 Aristo MÖ. 300 yılında Ay tutulmasını gözlemleyerek Dünya’nın …………………..  

Ay’ın üzerine yuvarlak şekilde düştüğünü fark etmiştir.  
 

 

 

 

 Geçmişte Dünya’nın bir öküzün …………..….…..….. durduğu sanılmıştır.  
 

 

 

 …………..….….. Dünya’nın döndüğünü savunduğu için kilise tarafından yargılanmış 

ve cezalandırılmıştır. 
 

 

 

 Dünya çok ……………..………. olduğu için bulunduğumuz yerden ileriye doğru 

baktığımızda Dünya’yı ………………….…… gibi algılarız. 

 



 

Dış çekirdek 

İç çekirdek 

Ağır küre 
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             Dünya’nın katmanlarını gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen katmanlar 

olarak ayırabiliriz. 

TAŞ KÜRE  (  Kara katmanı – Yer kabuğu  ) 

    İnsanların ve diğer birçok canlının yaşadığı katmandır. Kıtalar, dağlar, ovalar, 

topraklar, taşlar, kayalar bu katmanda bulunur. Aynı zamanda okyanusların ve 

denizlerin tabanını da bu katman oluşturur. Dünya yüzeyinin ¼’i ( dörtte biri ) 

karalardan oluşmaktadır. 

Dünya yüzeyinde karalar ve sular yer almaktadır. Bu yüzeyin hemen üzerinde ise atmosfer 
bulunmaktadır. 

SU KÜRE  (  Su katmanı  ) 

    Dünya yüzeyinin ¾’ü ( dörtte üçü ) sularla kaplıdır. Okyanuslar, denizler, göller, 

akarsular, yer altı suları, buzullar bu katmanı oluşturmaktadır. Başta balıklar olmak 

üzere pek çok canlı su kürede yaşar.  

Gözlemlenemeyen Katmanlar 

 

Gözlemlenebilen Katmanlar 

 Hava küre 
Atmosfer 

Hava katmanı 

Taş küre 
Yer kabuğu 

Kara katmanı 

Su küre 
Su katmanı 

Manto 
Ateş küre 
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HAVA KÜRE ( Atmosfer ) 

   Dünya’nın çevresini saran ve çeşitli gazlardan (oksijen, karbondioksit, azot…) oluşan 

katmandır. Kara ve su katmanı ile temas halindedir. Yağmur, kar, dolu, rüzgar, fırtına, 

sis gibi hava olayları bu katmanda gerçekleşir. Aynı zamanda yeryüzünde yaşayan 

canlıları Güneş’in zararlı ışınlarından korur. 

AĞIR KÜRE ( Çekirdek ) 
 

    İç çekirdek Dünya’nın merkezinde yer alır. Gezegenimizin en sıcak katmanıdır. 

Sıcaklığının 5400 santigrat derece olduğu varsayılır. 

    Dış çekirdek çekirdeğin dış bölümünü oluşturur. Çok sıcaktır. Yarı sıvı halde 

bulunur. 

ATEŞ KÜRE ( Manto ) 
 

    Yer kabuğunun hemen altında bulunan taş küre ile çekirdek arasındaki 

katmandır. Çok sıcaktır. Erimiş kayalar bulunur. Volkanlardan çıkan gaz ve lavlar 

bu katmandan gelmektedir. 
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1- Aşağıdaki canlıların hangi katmanda yaşadıklarını işaretleyelim. (Birkaç 
seçeneği aynı anda işaretleyebiliriz.) 

Kara Hava Su Kara Hava Su Kara Hava Su Kara Hava Su 

Kara Hava Su Kara Hava Su Kara Hava Su Kara Hava Su 

Kara Hava Su Kara Hava Su Kara Hava Su Kara Hava Su 

2- Aşağıdaki kavramları uygun oldukları bölüme yazalım. 

Fırtına 

Şimşek Kar Yağmur Bulut 

Sis 

Taş 

Heyelan Bina Ağaç 

Deniz tabanı Kıta 

Okyanus Yer altı suları 

Buzullar 

Balık 

Dalga 

Akarsu 

HAVA KÜRE 
 

 

SU KÜRE 
 

 

TAŞ KÜRE 
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3- Doğru ifadelerin kutusunu , yanlış ifadeleri boyayalım. 
 

Hava tabakası, kara ve su 
tabakası ile temas 

halindedir. 

Dünya yüzeyindeki karalar 
sulardan daha fazla yer 

kaplar. 

Su küre Dünya’nın 
gözlemlenebilen 

katmanlarından birisidir. 

Toprağın ve kayaların 
aralarındaki boşluklarda 

hava bulunmaktadır. 

Erozyon, heyelan, çığ gibi 
doğal afetler taş kürede 

meydana gelir. 

Okyanusların tabanı su 
küreye dahildir. 

Çekirdek Dünya’nın 
merkezinde yer alır ve en 

sıcak katmandır. 

Buzulları kara katmanına 
dahil etmeliyiz. 

Hava katmanını göremeyiz 
ama hissedebiliriz. 

Su katmanında yaşayan 
bitkiler vardır. 

Dünya yüzeyinin dörtte ikisi 
sularla kaplıdır. 

Yanardağlardan çıkan lavlar 
ateş küredeki çatlaklardan 
faydalanıp yeryüzüne ulaşır. 

İnsanlar, hayvanlar ve 
bitkilerin tamamı taş kürede 

yaşamaktadır. 

Hava kürenin diğer ismi 
atmosferdir. 

Yağmur, kar gibi hava 
olayları su katmanında 

gerçekleşmektedir. 

Ateş küreye manto 
tabakası da denir. 

Kıtalar, dağlar, ovalar, 
topraklar, taşlar, kayalar 

dış çekirdekte bulunur. 

İç çekirdek Dünya’nın 
merkezinde yer alır. 
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4- Dünya haritası ile ilgili soruları cevaplayalım. 
 

1- Dünya haritasını inceleyelim. Haritada karaların bulunduğu alanları açık 

kahverengi renge, suların bulunduğu alanları açık mavi renge boyayalım. 

2- Boyadığımız haritayı inceleyelim. Hangi rengi daha fazla kullandığımızı 

işaretleyelim. 

3- Bu boyama işleminden nasıl bir sonuç çıkardığımızı aşağıya yazalım. 
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5- Cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. 
 
 1- Hava kürenin diğer ismi ……………………………………………………… dir. 

2- Şehirler …………………………………………………………. katmanı üzerine kurulmuştur. 

3- Dünya üzerindeki suların …………………………………………………………………. bölümü içilemez. 

4- Yeryüzünün büyük bir kısmı ……………………………………………………………………………. kaplıdır. 

5- Atmosferde ……………………………………….., ………………………………………………….. gibi hava olayları yaşanır. 

6- Hava katmanı canlıları Güneş’in …………………………………………………………….. ışınlarından korur. 

7- Dünya’nın merkezinde …………………………………………….………………….. katmanı bulunur.  

 6- Aşağıdaki bilgileri ait oldukları kavramlarla eşleştirelim. 
 

En sıcak katmandır. 

İnsanların yaşayabilmesi için gerekli oksijenin bulunduğu katmandır. 

Yer kabuğunun en kalın olduğu yerlerdir. 

Dünya haritasında okyanusların ve denizlerin gösterildiği renktir. 

Magma ismi verilen erimiş kayaçların bulunduğu katmanın ismidir. 

Gözümüzle göremediğimiz ama varlığını hissettiğimiz katmandır. 

1- Dağlar 2- Çekirdek 3- Atmosfer 4- Mavi 5- Manto 

Dünya yüzeyinin büyük kısmını kaplayan katmandır. 

6- Su Küre 
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7- Aşağıdaki bulmacayı çözelim. Şifreyi bulalım. 
 

Üzerinde yaşadığımız gezegenin ismi. 

İnsanların üzerinde yaşadığı katmana verilen isim. 
 
Dünya’yı saran hava tabakası. 
 
Yerküre ile çekirdek arasındaki tabaka. 
 
Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan sıvı madde. 
 
Dünya’nın en ağır katmanı. 

Hava kürede meydana gelen bir hava olayı. 
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Yukarıda boş bırakılan yerlere sı-
rası ile hangileri gelmelidir? 
 

Dünya’mız üstten ve alttan bi-
raz ……. yanlardan ise ………. 
bir ……..ye benzer. 

A) 

B) 

C) 

yumuşak-düz-küre 

basık-şişkin-küre 

yayvan-tombul-kule 

1 

     Dünya ’nın yuvarlak olduğunu 
söyleyen ilk bilim insanı kimdir? 
 
A) B) 

 

C) 

2 

3     Aşağıdakilerden hangisi Dünya ’nın 
şeklinin bir sonucu değildir? 
 

A) 

B) 

C) 

Sahilden uzaklaşan bir vapurun 
bir süre sonra gözden kaybolması. 

Hep aynı yöne doğru uçan uçak-
ların bir süre sonra başladığı nok-
taya dönmesi. 

Dünya üzerinde çok çeşitli bitki 
ve hayvan türünün bulunması. 

4      Aşağıdaki çocuklardan hangisi   
yanlış bir bilgi vermektedir? 
 A) 

B) 

 
C) 

Uzaydan çekilen fotoğraf-
lar Dünya’nın yuvarlak ol-
duğunu kanıtlar. 

Dünya’mız küp şeklindedir. 

Dünya’mız kutuplardan ba-
sık ekvatordan şişkindir. 

5      ……………, gemiyle yola çıkıp sürekli 
batıya doğru giderek Dünya’nın etrafını 
gemiyle dolanmış ve Dünya’nın yuvarlak 
olduğunu kanıtlamıştır. 

 Yukarıda boş bırakılan yere hangisi 
gelmelidir? 
 A) B) C) İbn-i Sina Pisagor Macel-

 

6       Aşağıdaki seçeneklerden hangi-
sinde Dünya’mızın gözlemlenebilen 
katmanları bir arada verilmiştir? 
 

A) 

B) 

 C) 

Hava küre-Manto-Çekirdek 

Hava küre-Yer küre-Su küre 

Su küre- Çekirdek-Yer küre 
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7 

8 

9 

11      Kar, yağmur gibi olaylar Dünya’nın 
hangi katmanında meydana gelir? 

A) B) C) Hava küre Su küre Yer küre 

  Yukarıda verilen bilgiler Dünya’nın 
katmanlarından hangisine aittir? 

En içte bulunan katmandır. 
Dünya’nın merkezinde yer alır. 
Dünya’nın en sıcak katmanıdır. 
Diğer ismi ağır küredir.  
 

A) B) C) Çekirdek  Su Küre Taş Küre 

      Aşağıdakilerden hangisi su kü-
rede bulunmaktadır? 

A) B) 

C) 

10     Aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) 

B) 

C) 

Dünya’nın dörtte üçü sulardan 
oluşmaktadır. 
 Dünya’nın tüm katmanları 
gözlemlenebilmektedir. 

Canlıların yaşayabilmesi için 
ihtiyaç duydukları gaz hava 
tabakasında bulunur. 

    Dünya’mız uzaydan bakınca neden 
mavi renkte görülmektedir? 

A) 

B) 

C) 

Karalar sulardan fazla olduğu için. 
 

Dünya’nın büyük bölümü sularla 
kaplı olduğu için. 

Gökyüzü denizlere yansıma 
yaptığı için. 

Yukarıdakilere göre hangisi doğrudur? 

Hava katmanı birçok gazın 
bir araya gelmesiyle oluşur. 
 

Hava katmanının bir diğer 
adı da ‘Yer Kabuğu’ dur. 

A) 

B) 

C) 

2. ve 3. sıradaki çocukların 
verdiği bilgiler doğrudur. 
 
Sadece 1. sıradaki çocuğun 
verdiği bilgi doğrudur. 

Çocukların üçü de doğru bilgi 
vermiştir. 

Dünya’nın dörtte üçü 
karalardan oluşmaktadır. 

12 
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     Aşağıdakilerden hangisi eski za-
manlarda insanların Dünya’nın şekli ile 
ilgili ortaya attığı görüşlerden biri 
değildir? 

A) 

B) 

C) 

Dünya dikdörtgen bir çiçek 
bahçesine benzer. 

Dünya bir tepsi gibi dümdüzdür. 

Dünya bir öküzün boynuzları 
arasındadır.  

Yukarıdaki ifadelerden hangileri 
doğru değildir? 

1.  Dünya’nın dörtte üçü su tabakasıdır. 

2. Yağmur ve kar su tabakasında oluşur.  

3. Dünya silindir şeklindedir. 

A) 1 ve 2  B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 

    Dünya üzerindeki en büyük su 
kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) B) 

 
C) 

 Denizler  Okyanuslar  

 Nehirler  

    Aşağıdakilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) 

B) 

C) 

Hava katmanı çok çeşitli gazların 
bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. 

Canlılar ‘Yer Kabuğu’ üzerinde 
yaşamaktadır. 

Dünya’nın en dışında Ateş Küre 
vardır. 

Hangisi Damla’nın öğretmeninin saydığı 
isimlerden biri değildir? 

Öğretmenimiz bugün kara kat-
manının farklı isimleri olduğunu 
söyledi. 

 Taş Küre   Manto  

 Yer Kabuğu 

A) B) 

 C) 

     Dünya’nın resmini çizen Tülin 
boyama yapacağı zaman dağlar, 
okyanuslar ve ormanlar için sırasıyla 
hangi renkleri kullanmalıdır? 

A) 

B) 

C) 

 Mavi-yeşil-kahverengi 

 Yeşil-kahverengi-mavi 

 Kahverengi-mavi-yeşil 
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Neler öğreneceğiz 

Duyu organlarımızın hangileri olduğunu, 

Duyu organlarımızın hayatımızdaki önemini, 

Duyu organlarımızın temel görevlerini, 

Duyu organlarımızın sağlığını korumak için yapmamız ve dikkat etmemiz 

gerekenleri, 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 



 

             Çevremizde olanları algılamamızı ve tanımamızı sağlayan organlara duyu organları 
denir. Duyu organlarımız göz, kulak, burun, dil ve deridir. 
 Duyu organlarımızı hayatımızın hemen hemen her bölümünde kullanırız. Tehlikeleri 
onlar sayesinde fark eder, onlar sayesinde yeni şeyler öğrenir, duyar, tadar, koklar, onlar 
sayesinde hissederiz. 

3. Sınıf Fen Bilimleri 21 MaviÖnlükYayınları 

Duyu organlarımızın hayatımızdaki 
önemini bilmeli, onları korumalıyız. 
Onlardan sadece birinin eksikliğinin bile 
hayatımızda ne kadar çok şeyi 
eksilteceğini bilmeliyiz. 

Koklama 

Duyma 

Tatma Görme 

Dokunma 

BURUN Koku alma duyu organımızdır. Çevremizdeki varlıkların kokusunu burnumuz 

ile algılarız. Burnumuz aldığı kokuyu beynimize iletir, beynimiz bu kokuyu 
anlamlandırır. Aynı zamanda nefes alırız. Burnumuzun içerisindeki kıllar ve salgı 
bezleri aldığımız havayı ısıtır, nemlendirir ve temizler. 

KULAK İşitme duyu organımızdır. Çevremizdeki sesleri kulağımızla duyarız. Ku-

lağımız sesleri duyar, beynimiz bu sesleri anlamlandırır. Kulağımızın duyamayacağı 
kadar yüksek ve alçak sesler de vardır. Aynı zamanda vücut dengesini sağlar. 

DİL Tat alma duyu organımızdır. Tatlı, acı, ekşi gibi tatları dilimizle algılar, 

beynimiz ile anlamlandırırız. Aynı zamanda konuşmak için de dilimizi kullanırız. 

GÖZ Görme duyu organımızdır. Çevremizdeki varlıkların şeklini, rengini, 

büyüklüğünü, hareketlerini gözlerimiz ile algılarız. Gözlerimiz gördüğü şeyleri 
beynimize iletir ve beynimiz bu bilgileri anlamlandırır. 

DERİ Dokunma duyu organımızdır. Varlıkların sert, yumuşak, sıcak, soğuk, pürüzlü 

gibi özelliklerini algılar. Derimizin aynı zamanda vücudumuzu dış etkilerden koruma 
ve terleme yolu ile toksinleri dışarı atma özelliği vardır. 
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2- Bulmacaya duyu organlarımız gizlenmiştir. Bulalım mı? 

1- Görsellerden duyu organımız olanların dairesini boyayalım. 
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3- Model üzerine ok işaretleri çizerek duyu organlarını gösterelim. 
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4- Aşağıdaki olaylar karşısında yaşayacağımız 2 sorunu yazalım. 

Gözlerimiz görmeseydi; 

Burnumuz koku almasaydı; 

Dilimiz tat almasaydı; 

Derimiz hissetmeseydi; 

Kulağımız duymasaydı; 

 



 

3. Sınıf Fen Bilimleri 24 MaviÖnlükYayınları 

5- Görselde vurgulanan duyu organının ismini altına yazalım. 

Kulak 

Aşağıdaki görsellerin altına birkaç duyu organı yazabiliriz. Dikkatle inceleyelim! 

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 
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6- Olaylarda kullanılan duyu organlarını sırayla numaralandıralım. 

    Sabah erkenden uyandım. Yatağımı topladım. Annemin hazırladığı mis kokulu 
poğaçalardan yerken bir anda kapının zili çaldı. 

    Yemeğimi bitirdim. Oyun kolunu elime alıp televizyonu açtım. En sevdiğim yarış 
oyununu oynamaya başladım. Bu oyundaki araba sesleri çok hoşuma gidiyordu. 

    Mavi pantolonumu giyip kapıya yöneldim. Kapıyı açtım ama kapatırken parmağımı 
sıkıştırdım. Annem buz getirip şişmemesi için parmağıma koydu. Sonra da daha dikkatli 
olmam için beni uyardı. 

    Parktaki kırmızı güller çok güzeldi. Yaklaştım ve koklamaya başladım. Birden arı 
vızıltısı duydum. Fakat çok geç kalmıştım. Kolumda arının iğnesinin sızısını hissetmeye 
başladım. 
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7- Duyu organlarımızın isimlerini ve görevlerini yazalım. Daha sonra bu duyu 
organımızın kullanıldığı birer cümle yazalım. 

Görevi: 

İsmi: 

Cümle: 

Görevi: 

İsmi: 

Cümle: 

Görevi: 

İsmi: 

Cümle: 

Görevi: 

İsmi: 

Cümle: 

Görevi: 

İsmi: 

Cümle: 
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8- Görevinden bahsedilmiş olan duyu organının ismini yazalım. 

1- Dondurmanın, balın, reçelin tadını benim sayemde alırsın.   _____________ 

2- Buzun soğuk, çayın sıcak olduğunu benimle hissedersin. ______________ 
 
3- Çiçeklerin rengini benimle görür, en güzel masalları benimle okursun. ______ 

 4- Nefes alırken içine çektiğin havadaki tozları ben tutarım. ____________ 

 5- Vücudunu dış etkilerden korurum. ____________ 

 6- Kuşların cıvıltısını duyar, müziğin ritmini benimle dinlersin. _____________ 

 7- Konuşmana yardımcı olur, farklı sesleri çıkarmanı sağlarım. ____________ 

 8- Vücudunun dengede kalmasını ben sağlarım. ______________ 

 9- Dışarıdan vücuda alınan havayı temizler ve nemlendiririm. ____________ 

 10- Yumuşaklığı, sertliği, soğuğu, sıcağı hissetmenizi sağlarım. ____________ 

 11- En sevdiğin çizgi filmi seyretmeni ben sağlarım. _____________ 

 12- Ekşiyi, tatlıyı, acıyı ayırt edebilmeni ben sağlarım. _____________ 

 13- Solunumda görev alan duyu organıyım. _____________ 

 14- Vücudunu tamamen sararım, boşaltıma yardımcıyım. _____________ 

                               

 

15- Tüm duyu organlarının hissettiklerini, fark ettiklerini anlamlandırırım. __________ 
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Yüksek sesle müzik dinlememeli, gürültülü ortamlardan 
uzak durmalıyız. 

KULAK SAĞLIĞI 
Kulak sağlığımızı korumak için; 
  

Kulak temizliğimize özen göstermeliyiz. Kulak 
temizlemek için kulak kanalı içerisine asla bir şey 
sokmamalıyız. 

Hiç kimsenin kulağına şaka amaçlı da olsa asla bağırmamalıyız. 

Kulaklarımızı aşırı soğuktan korumalıyız. 

Kulağımızla ilgili sorun yaşarsak mutlaka doktora gitmeliyiz. 

DERİ SAĞLIĞI 
Deri sağlığımızı korumak için; 
  

Düzenli olarak banyo yapmalıyız. 

Aşırı sıcaktan ve soğuktan korumalıyız. Öğle vakti 
Güneş altında çok fazla kalmamalıyız. Güneş’in zararlı 
ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi 
kullanmalıyız. 

Derimizi zararlı kimyasal maddelerden korumalıyız. Ezici, delici, kesici 
aletlerle oyun oynamamalıyız. 
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GÖZ SAĞLIĞI 
 Göz sağlığımızı korumak için; 
  

Gözlerimizi temiz tutmalıyız. Kirli ellerimizle gözlerimize 
dokunmamalıyız. 

Televizyon (3-4 metre), bilgisayar, telefon gibi aletlere 
yakından ve uzun süre bakmamalıyız. 

Gözlerimizi aşırı ışıktan ve yetersiz ışıktan korumalıyız. 

Başkalarının kullanmış olduğu havlu ve gözlüğü kullanmamalıyız. 

Kitap okurken veya yazı yazarken kitap - defterle gözümüz arasında en az 
30 cm mesafe olmasına dikkat etmeliyiz. 

  BURUN SAĞLIĞI 
 Burun sağlığımızı korumak için; 
  

Burnumuzu bol su ile yıkayarak temizlemeliyiz. 

Burnumuzun içerisine bir şey sokmamalıyız. 

Burun kıllarını koparmamalıyız. 

DİL SAĞLIĞI 
 Dil sağlığımızı korumak için; 
  

Burnumuzu karıştırmamalı, kimyasal maddeleri koklamamalıyız. 

Aşırı sıcak ya da soğuk şeyler yeyip içmemeliyiz. 

Dilimizi de dişlerimiz gibi temiz tutup fırçalamalıyız. 
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1- Aşağıdaki durumların özellikle hangi duyu organına zarar verebileceğini 
bulalım. Numarasını ilgili kutuya yazalım. 

1- Güneş’e çıplak gözle uzun süre bakmak. 

2- Bilmediğimiz kimyasal maddelere dokunmak. 

3- Tozlu ortamlarda oyun oynamak. 

4- Yüksek sesli müzik dinlemek. 

5- Kesici veya delici aletler kullanmak. 

6- Çok yakın mesafeden kitap okumak ve yazı yazmak. 

7- Çok sıcak çay içmek. 

8- Kimyasal maddeleri koklamak. 

9- Ağız ve diş sağlığına dikkat etmemek. 

10- Kış soğuklarında kulaklık veya bere takmadan dışarı çıkmak. 

11- Başkalarının gözlüğünü takmak. 

12- Sert cisimlere çarpmak. 
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2- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımları dolduralım. 

1- Televizyon, tablet gibi aletler çok ………….………....…. izlenmemelidir. 

2- Burnumuzun içerisindeki ………………………..…. koparmamalıyız. 

3- Öğle saatlerinde ………….............…. altında çok fazla kalmamalıyız. 

4- Televizyonu en az …………………...…. metre mesafeden izlemeliyiz. 

5- Göz sağlığımız için …………….……..…. ait gözlükleri kullanmamalıyız. 

6- Çok gürültülü ortamlarda …………………..…. süre bulunmamalıyız. 

7- ……………………….…. temizliği için düzenli olarak banyo yapmalıyız. 

8- Aşırı sıcak ya da ……………..…..………..…. yiyecekler yememeliyiz. 

9- Dişlerimizi fırçalarken …………………..……...…. de temizlemeliyiz. 

10- Bilmediğimiz maddelerin tadına ………………..…..………… . 

11- Kitap okurken kitapla göz arasında en az …………… cm olmalıdır. 

12- Duyu organlarımızla ilgili sorun varsa ……..………………..…. gitmeliyiz. 

13- Asitli ve gazlı içecekleri çok sık ……………………...………..…. . 

14- Bilmediğimiz maddeleri …………………………..…. burnumuza zarar verebilir.                              

 

 

15- Kulak kanalımızı temizlemek için asla bir şey …….……………………… . 
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3- Duyu organlarımızın sağlığı için neler yapabiliriz. Kısaca yazalım. 
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4- Doğru yolu boyayarak çocukları duyu organlarına götürelim. 

Her yeri görür 
Kendini göremez 

Direkli kuyu 
Eksilmez suyu 

İki kaşık 
Duvara yapışık 

Altı tavan üstü tavan 
İçinde kırmızı oğlan 
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1 

2 

3 

4 
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     Aşağıdaki çocuklardan hangisi bir 
duyu organımızı göstermemektedir? 
 

A) B) C) 

 Size böyle seslenen Muhsin Dede’nin 
hangi duyu organı iyi çalışmıyordur? 
 

Çocuklar; benimle konuşurken 
sesinizi biraz yükseltin yoksa işi-
temiyorum. 

A) B) 

 

C)  Burun   Göz   Kulak  

     Hangisi kulak sağlığımızı korumak 
için yapmamız gerekenlerden biri de-
ğildir? 
 
A) 

B) 

C) 

Çok yüksek sesli ortamlarda bu-
lunmaktan kaçınmalıyız. 

Çok şiddetli sese maruz kaldığı-
mızda ağzımızı açmalıyız. 

Kulağımız kirlendiğinde sivri uçlu 
bir cisimle kulağımızı temizleme-
liyiz. 

     Gözün tam ortasındaki siyah 
renkli kısma ne denmektedir? 
 
A) B) 

C) 

Göz bebeği Göz çocuğu 

Göz yuvarlağı 

      Duyu organlarımızın büyük bir 

çoğunluğu vücudumuzun hangi kıs-
mında bulunur? 
 

A) B) 

C) 

Üst kısmında Alt kısmında 

Orta kısmında  

      Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
göz sağlığını korumak için doğru bir 
davranışta bulunmuştur? 
 

A) 

B) 

C) 

Güneş’e ya da şiddetli ışık 
yayan varlıklara çıplak 
gözle bakarım. 

Televizyon, bilgisayar ve 
tablete uzun süre ve yakın-
dan bakmam. 

Kitap okurken kitapla gö-
züm arasında 5 cm mesafe 
olmasına dikkat ederim. 
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7 

8 

9 

10 

12 

  1. Sık sık banyo yapmak. 
2. Televizyona uzaktan bakmak. 
3. Yüksek sesli ortamlardan kaçınmak. 
4. Bilmediğimiz maddeleri koklamamak. 
  Yukarıdaki bilgiler sırasıyla hangi 

duyu organlarımızın sağlığını korumak 
için yapılması gerekenlerdir? 
 
A) 
B) 

 C) 

Deri-burun-kulak-göz 

Deri-göz-burun-kulak 

Deri-göz-kulak-burun 

Yukarıdaki besinler hangi duyu organı-
mızın sağlığı için bolca tüketilmelidir? 
 
A) B) C) Kulak  Göz  Burun   

      Aşağıdakilerden hangisi koku alma 
özelliği ile bilinen, ayrıca emniyet gö-
revlilerine de yardımcı olan hayvandır? 
 

A) B) 

C) 

     Aşağıda verilen meslek duyu 
organı kullanımı eşleştirmelerinden 
hangisi doğru değildir? 
 
A) 

B) 

 C) 

Aşçı - Tat alma 

Avukat - Koklama 

Müzisyen - İşitme 

      Aşağıdaki eşyalardan hangisini 
kullanırken hem işitme hem de görme 
organlarımızdan faydalanmayız? 
 

A) B) 

 

C) 

Merhaba arkadaşlar. Ben 
kulak. Benim insan vücudunda 

birtakım görevlerim var. 

Aşağıdakilerden hangisi kulağın 
işlevlerinden biri değildir? 
 
A) 

B) 

 C) 

Etraftaki sesleri algılamak. 

Dengemizi sağlamak. 

Nesnelerin ısısını hissetmek. 
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Neler öğreneceğiz 

Hareketin ne olduğunu, 

Varlıkların hareket özelliklerini, 

İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu, 

İtme ve çekme kuvvetinin duran ve hareket eden cisimler üzerindeki etkilerini, 

Hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri, 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 
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     Bir varlığın başka bir varlığa göre yerinin değişmesine hareket deriz. 

Canlı varlıklar kendi başına hareket edebilir. Cansız varlıklar ise, hareket edebilmek 

için başka bir varlığın kendisine kuvvet uygulamasına ihtiyaç duyar. 

Hareketli Hareketli Hareketli Hareketsiz Hareketsiz 

Örnekleri incelersek insan, hayvan, bitki gibi canlı varlıklar kendi başlarına 

hareket edebilirler ama cansız varlıklar hareket edebilmek için bir kuvvete ihtiyaç 

duyarlar. Bitkilerin hareketi çok kısıtlıdır. Köklerini hareket ettirerek su ararlar. Bazı 

bitkiler yönünü Güneş’e doğru çevirerek hareket ederler. 

VARLIKLARIN HAREKET ÖZELLİKLERİ 

1- Sallanma Hareketi 

Cisimlerin sağa-sola veya öne-arkaya doğru hareket etmesidir. 
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2- Dönme Hareketi 

Hareket halindeki bir cismin sürekli aynı yörüngede dönmesidir. 

3- Yön Değiştirme Hareketi 

Hareketli bir cismin dış etkilerle hareket yönünün değişmesidir. 

4- Hızlanma Hareketi 

Duran veya hareket halindeki cisme aynı yönde kuvvet uygulayarak hızlandırmaktır. 

5- Yavaşlama Hareketi 

Hareket halindeki cisme zıt yönde kuvvet uygulayarak yavaşlatmaktır. 
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1- Görselleri inceleyelim. Kendi başına hareket edebilenlerin altına 
“hareketli” edemeyenlerin altına “hareketsiz” yazalım. 

Hareketsiz 
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2- Aşağıdaki “varlıkların hareket özelliklerine” günlük hayattan örnekler verelim. 

Örnek – Bebeği uyutmak için salladığımız beşiğin hareketi. 

 

Sallanma Hareketi 

1-  
 2-  
 

Dönme Hareketi 

1-  
2-  
3-  
Yön Değiştirme Hareketi 

1-  
2-  
Yavaşlama Hareketi 

1-  
 2-  
 Hızlanma Hareketi 

1-  
 2-  
 

3-  
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3- Görsellerin halkalarını hareket türünün rengine boyayalım. 

 Hızlanan  Yavaşlayan  Dönen  Sallanan  Yön Değiştiren 
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4- Doğru olan cümlelerin başına “D” yanlış olanlara “Y” yazalım. 

(   ) Yaya geçidine doğru yaklaşan bir araç yavaşlama hareketi yapar. 

(   ) Cansız varlıklar dışarıdan bir etki olmadıkça hareket edemezler. 

(   ) Otobüs duraktan yolcuları aldıktan sonra hızlanma hareketi yapar. 

(   ) Bize gelen topa vurursak top şekil değiştirme hareketi yapmış olur. 

(   ) Frene basan bir şoför arabaya hızlanma hareketi yaptırmıştır. 

(   ) Kavşaktan sağa dönen bir araba yön değiştirme hareketi yapmıştır. 

(   ) Saatin akrep ve yelkovanı dönme hareketi yapar. 

(   ) Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine hareket denir. 

(   ) Bitkiler dışarıdan bir etki olmadan hareket edemezler. 

(   ) Havada dalgalanan uçurtma rüzgarın etkisiyle hareket etmektedir. 

(   ) Yokuştan aşağı doğru bırakılan top yavaşlama hareketi yapar. 

(   ) Ayakkabı hareketli bir varlıktır. 

(   ) Rüzgarlı bir havada ağaçların yaprakları sallanma hareketi yapar. 

(   ) Piste inen bir uçak yavaşlama hareketi yapmalıdır. 

 (   ) Öne arkaya hareket eden bir varlık dönme hareketi yapmaktadır. 
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   Cisimleri hareket ettirmek veya hareketli bir cismi durdurmak için kuvvet 
uygulamak gerekir. 

  Duran bir cismi iterek veya çekerek hareket ettirebiliriz. Hareket halindeki bir cismi 
de yavaşlatabilir, hızlandırabilir veya durdurabiliriz. Aynı zamanda kuvvet uygulayarak 
bir cismin şeklini veya yönünü de değiştirebiliriz. 

İtme kuvveti Çekme 
kuvveti 

Örnekleri inceleyelim. 

Anne bebek arabasına itme kuvveti uygulayarak çocuğunu 
gezdirmektedir. 

Uçurtma rüzgarın itme kuvveti ile havalanmaktadır. Çocuk ise 
uçurtmanın ipine çekme kuvveti uygulayarak uçurtmayı 
yavaşlatıp kaçmasını engellemektedir. 

Ağacın dalından meyve koparan çocuk, meyvenin kopması 
için çekme kuvveti uygulamıştır. 
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Tenisçi kendine doğru gelen topa itme kuvveti uygulayarak 
topun yönünü değiştirecektir.  

Çocuk oyun hamuruna itme veya çekme kuvveti uygulayarak 
hamurun şeklini değiştirmiştir. 

Futbolcu önünde ilerleyen topa sert bir şekilde vurarak itme 
kuvveti uygulamış ve topu hızlandırmıştır.  

HAREKETLİ CİSİMLERİN SEBEP OLABİLECEĞİ TEHLİKELER 

    Ağır cisimlere kuvvet uygulamak veya hareket halindeki bir cismi durdurmaya 
çalışmak ciddi kaza ve yaralanmalara sebep olabilir. Aynı zamanda kontrolümüz 
dışındaki bir kuvvet bizi tehlikeli bir duruma düşürebilir. Örneğin; 
      

     Yokuş aşağı yuvarlanan bir kayayı durdurmaya çalışmak 

     Buzdolabını itmek veya çekmek 

     Hızla gelen arabanın önüne çıkmak 

     Sınıfa girmek için koşan arkadaşımızla çarpışmak kuvvetin sebep olabileceği 

tehlikelerden bazılarıdır. 
 

 

 

 

     Sel, çığ, toprak kayması, fırtına, deprem gibi doğa olayları da kuvvetin sebep 

olabileceği doğal afetlerdir. 
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1- Görselleri “itme” ve “çekme” kuvveti olarak adlandıralım. 
 

2- Cümleleri “itme” ve “çekme” kuvveti olarak adlandıralım. 

Ok atmak için yayın ipine uygulanan kuvvet. ( ………………………………… ) 

Telefonu açmak için düğmesine uygulanan kuvvet. ( ………………………………… ) 

Rüzgarın ağaç yapraklarını sallarken uyguladığı kuvvet. ( …………………..…… ) 

Dolabın çekmecesini açmak için uygulanan kuvvet. ( ………………………………… ) 

Bisiklet sürerken ayaklarımızın pedala uyguladığı kuvvet. ( ..……..………………… ) 

Tişörtümüzü çıkarırken uyguladığımız kuvvet. ( ..……..………………… ) 

Buzdolabının kapısını kapatmak için uygulanan kuvvet. ( ..……..………………… ) 

İtme 
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3- Kuvvetin etkileri ile ilgili günlük hayattan örnekler yazalım. 
 

İtme kuvveti 

Çekme kuvveti 

İtme kuvvetinin hızlandırma etkisi 

Çekme kuvvetinin yavaşlatma etkisi 

Kuvvetin durdurma etkisi 

Kuvvetin döndürme etkisi 
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4- Görsellerden hangilerini hareketli haldeyken durdurmaya çalışmak ciddi 
tehlikelere yol açabilir? Yuvarlak içine alalım. 

 



 
 

3. Sınıf Fen Bilimleri 48 MaviÖnlükYayınları 

5- Aşağıdaki doğal afet ve kazaların isimlerini yazalım. Kuvvetle ilişkisini ve 
bu kuvvetin olası sonuçlarını kısaca açıklayalım.. 

 

6- Hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlike örnekleri yazalım. 

Hızla yokuş aşağı inen bisikleti durdurmaya çalışmak. 

Sel 



 

3. Sınıf Fen Bilimleri 49 MaviÖnlükYayınları 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

        Yukarıdaki cümlede boş bı-
rakılan yere hangisi gelmelidir? 

Bir varlığın sabit bir noktaya 
göre yerinin ya da konumunun 
değişmesine …………….. denir. 

A) kuvvet B) hareket C) itme 

     Aşağıdaki resimleri hareket türleri 

ile eşleştirirsek sıralama nasıl olur?  
 

A) 

B) 

 C) 

Dönme- Yön değiştirme 

Yön değiştirme -Dönme 

Sallanma- Dönme 

    Aşağıdakilerden hangisi Yasin’ in 

ağaç dalına tutunarak yaptığı hare-

ket ve uyguladığı kuvvet olabilir? 

A) 

B) 

 
C) 

Sallanma - çekme 

Sallanma - itme 

 Yavaşlama - çekme 

     Ayten hanım aşağıdaki ev  
işlerinin hangisini yaparken hem  
çekme, hem de itme gücünü kul-
lanmamıştır? 
 A) 

B) 
C) 

Elektrik süpürgesi ile halıları süpü-
rürken. 
Pencereyi kapatırken. 

Ütü yaparken. 

Hareket eden bir varlığa tersi 
yönde kuvvet uygulandığında 
cisim yön değiştirir. 

 

Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında 
aşağıdakilerden hangisi yön değiştir-
meye örnek olamaz? 

A) 

B) 

C) 

Tenis oynarken gelen topa raketle 
vurmak. 

Lunaparktaki çarpışan arabaların 
hareketi. 

Dünya’nın kendi etrafında yaptığı 
hareket 

     Aşağıdaki cisimlerden hangisinin 
hareketi diğerlerinden farklıdır? 
 

A) B) C) 
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7 

8 

11 

12 

 
     Aşağıdaki hareketli cisimlerden 
hangisini durdurmaya çalışmak 
tehlikeli olabilir? 

A) B) C) 

     Aşağıdakilerden hangisi hızlanma 
hareketine bir örnek olamaz? 

A) 

B) 

C) 

Yokuş aşağı yuvarlanan bir taş. 
 
Kırmızı ışık yandığında frene basan 
araba. 
Bahçede yürürken ders zilinin 
çalmasıyla sınıfa koşan çocuklar. 

     Çocuklardan hangisi çekme kuv-
veti ile ilgili yanlış bilgi vermektedir? 

A) 

B) 

C) 

Kitaplıktaki kitabı alırken 
uyguladığımız kuvvet çekme 
kuvvetidir. 
Kumandanın tuşuna basarken 
uyguladığımız kuvvet çekme 
kuvvetidir. 
Bir çiviyi tahtadan sökerken 
uyguladığımız kuvvet çekme 
kuvvetidir. 

     Aşağıdaki oyunu oynayan çocuklar 
hangi kuvveti kullanmışlardır? 

A) B) C) itme  döndürme çekme 

10 

9      Aşağıdaki görsellerden hangisi 
itme kuvvetine örnek olabilir? 

A) B) C) 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri 
gelmelidir? 

A) 

B) 

C) 

yavaşlama-dönme-hızlanma 
 

hızlanma-yavaşlama-yön değiştirme 

yavaşlama-yön değiştirme-hızlanma 

Durağa yaklaşan otobüs …………… 
hareketi yapar. 

Viraja giren bir araç ………………… 
hareketi yapar. 

Ağaçtan düşen bir elma  ……………. 
hareketi yapar. 
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Neler öğreneceğiz 

Maddenin ne olduğunu, 

Maddelerin özelliklerini duyu organları ile algıladığımızı, 

Maddeyi niteleyen özelliklerin neler olduğunu, 

Bazı maddelerin yanlış kullanılmasının insan vücuduna zarar verebileceğini ve 

bunlardan korunma yollarını, 

Çevremizdeki maddeleri hallerine göre sınıflandırmayı 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 
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   Çevremizde gördüğümüz canlı ya da cansız tüm varlıklar birer maddedir. Her 

maddenin kendine özgü özellikleri vardır. 

    Maddeleri kokularına, renklerine veya tatlarına bakarak ayırt edebiliriz. Sabunların, 

çiçeklerin, kolonyanın, yemeklerin kendine has kokuları vardır. Etin, soğanın, elmanın, biberin, 

şekerin kendine özel tatları vardır. Bitkilerin, hayvanların, madenlerin ise kendine özgü renkleri 

vardır. Bu özellikleri sayesinde onları daha kolay ayırt edebiliriz. 

Biz maddelerin bu özelliklerini duyu organlarımız ile algılarız. Şimdi maddeleri niteleyen bu 

özellikleri başlıklar altında inceleyelim.  

Renkli - Renksiz Kokulu - Kokusuz Tatlı   –  Ekşi   -  Acı 

    Dokunduğumuzda yüzeyi düzgün ve kaygan olan maddeler pürüzsüzdür. Yüzeyi düzgün 

olmayan, kayganlık özelliği az veya hiç olmayan maddeler ise pürüzlü maddelerdir. 

Örnekleri inceleyelim. 

Pürüzsüz – Pürüzlü - Pürüzsüz – Pürüzlü - Pürüzsüz - Pürüzlü 
 

Koku - Renk - Tat 

Pürüzlü - Pürüzsüz 
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    Az bir kuvvetle şekli değişebilen maddeler yumuşak maddelerdir. Şekli kolaylıkla 

değiştirilemeyen maddeler ise sert maddelerdir. Maddelere dokunarak bu ayrımı yapabiliriz. 

   Kuvvet uyguladığımızda şekli değişen, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise eski haline 

geri dönen maddelere ise esnek maddeler denir. Örnekleri inceleyelim. 

Sert – Yumuşak – Esnek - Sert – Yumuşak - Esnek 
 

Sert - Yumuşak - Esnek 

Sağlam - Kırılgan 

    Kırılgan maddeler bir kuvvetle karşılaştıklarında daha çabuk kırılırlar. Sağlam maddeler 

ise daha dayanıklıdır. Kolaylıkla kırılmazlar. Örnekleri inceleyelim. 

 

Sağlam – Kırılgan – Sağlam – Kırılgan – Sağlam – Kırılgan 

Bir maddeyi niteleyen birden fazla özellik aynı anda olabilir. Bir madde hem 

yumuşak, hem esnek olabilir veya hem pürüzsüz hem kırılgan olabilir. 



 

MADDELER Se
rt 

Yu
m
uş
ak

 

Kı
rıl
ga
n 

Es
ne
k 

Pü
rü
zl
ü 

Pü
rü

zs
üz

 

Ko
ku
lu

 

Re
nk
li 

Ta
t 

 x    x   x  

          

          

          

          

          

          

          

          

 

NOT: Lütfen çelişkili özellikleri işaretlemeyelim. En belirgin özellikleri işaretleyelim. 
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1- Verilen maddeleri niteleyen özellikleri işaretleyelim. 
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2- Verilen iki maddenin ortak özelliğini bulup altına yazalım. 
 

Sert    Yumuşak     Esnek    Kırılgan     Pürüzlü     Pürüzsüz    Renksiz    Kokulu    Tadı olan 

………………….…… ………………….…… ………………….…… …………….………… 

Yastık 
Balon 

 

………………………. 

Su 
Cam 

…………………….… 

Sabun 
Kolonya 

……………….……… 

Lastik 
Sünger 

…………………….… 

Fincan 
Lamba 

Armut 
Çikolata 

Halı 
Kütük 

Sehpa 
Buz pisti 

3- Kutucuklara ortak özelliği verilmiş olan iki madde yazalım. 

…Sert… …Pürüzlü… …Tadı olan… …Kırılgan… 

…Kokulu… …Esnek… …Yumuşak… …Pürüzsüz… 
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4- Aşağıdakilerden hangileri maddedir? İşaretleyelim. 
 

5- Altı çizili maddelerin niteliklerini hangi duyumuz ile algılarız. 

elbise sevgi kutu hava 

ses yıldız ışık pırasa 

zeka çay insan üzüntü 

ampul elektrik dokuz civciv 

MADDELER      

Annemin pişirdiği pilavın tadına doyum olmaz.      

Kafamı pamuk yastığıma koyup uyumalıyım.      

Arabamızın lastiği ıslak zeminde kaymıyor.      

Bahçemizdeki çiçekler mis gibi kokuyor.      

Evlilik yüzüğü pırıl pırıl parlıyordu.      

Arının sesini duyar duymaz kaçtım.      

Kardeşimin kullandığı sabun güzel kokuyor.      
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6- Doğru olan cümlelerin başına “D” yanlış olanlara “Y” yazalım. 
 

7- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dolduralım. 

Sünger sert ve kırılgan bir maddedir. 

Bütün maddelerin kendilerine has özellikleri bulunur. 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Bazı maddelerin özelliğini tadına bakarak anlayamayız. 

Hava renksiz bir maddedir. Gözümüzle göremeyiz. 

Esnek maddeler uygulanan kuvvet kalkınca eski haline döner. 
 
Masanın yüzeyi, halının yüzeyine göre daha pürüzlüdür. 

Bütün maddeleri görme duyu organımızla görebiliriz. 

Bazı pürüzlü maddeleri zımpara ile pürüzsüz hale getirebiliriz. 

 1- Yay, sünger, lastik, balon ___________________________ maddelere örnektir. 

2- Uzayda yer kaplayan canlı cansız tüm varlıklara ___________________________ denir. 

3- Maddelerin özelliklerini _______________________________ organlarımız ile algılarız. 

4- Yüzeyi düzgün ve kaygan maddeler ______________________________________ maddelerdir. 

5- Su, hava gibi maddelerin rengi ve kokusu _____________________________________. 

6- ___________________________________________ maddelerin şekli az bir kuvvet ile değiştirilebilir. 

7- Plastik top hem _______________________________________ hem esnek bir maddedir. 

8- _______________________________ maddelerin şeklini kolaylıkla değiştiremeyiz. 

9- Her maddenin kendine özgü _______________________________________ vardır. 
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1- Maddelerin hangi durumda tehlikeli olabileceğini yazalım. 

         Her maddeyi duyu organlarımız ile algılamaya çalışmak tehlikeli olabilir. Bazı 
maddeler duyu organlarımıza zarar verebilir. 
 Kırılmış, kesici veya sivri maddeler kesik ve çiziklere sebep olabilir. 

Bazı kimyasal maddeleri koklamak, solumak ve onlara dokunmak tehlikeli sonuçlar 

doğurabilir. 

Ne olduğunu bilmediğimiz veya bozulmuş gıdaları yemek zehirlenmelere yol açabilir. 

Tehlikeli maddeler ile ilgili uyarı ve işaretleri dikkate almalıyız. 

Tatmak Dokunmak Koklamak Bakmak 

İlaç Deterjan Priz - Kablo Kaynar su 

Güneş Ateş Duman Benzin 

Parlak ışık Diş macunu Tiner Kırık cam 

Çamaşır suyu Bıçak Doğalgaz Kolonya 

Dokunmak 

 



 

3. Sınıf Fen Bilimleri 59 MaviÖnlükYayınları 

2- Kişiler yaptıkları mesleklerle ilgili ne tür önlemler almıştır? 
 

3- Uyarı sembollerinin isimleri ile numaralarını eşleştirelim. 

1- Patlayıcı madde 
2- Elektrik tehlikesi 
3- Aşındırıcı madde 
4- Asılı yük 

5- Radyoaktif madde 
6- Alevlenebilir madde 
7- Tehlike 
8- Manyetik alan 

 9- Zehirli madde 
10- Düşük sıcaklık 
11- Biyolojik risk 
12- Yakıcı madde 

6 
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     Maddeler doğada katı , sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Biz buna 

maddenin halleri deriz. 

 
KATI MADDELER 

  Belirli bir şekli olan, dışarıdan etki olmadığı sürece şekilleri değişmeyen maddelere katı 
maddeler denir. Örnekleri inceleyelim. 

  

ÖZELLİKLERİ ÖRNEKLER 

Belirli bir şekilleri vardır. 

Bir etkiye maruz kalmadıkları sürece 
şekilleri değişmez. 

Sıkıştırılamazlar. 

Bulundukları kabın şeklini almazlar. 

    Toz şeker, kum, tuz, pirinç, toz deterjan, un gibi küçük tanecikli katılar, sıvılar 

gibi bulundukları kabın şeklini alabilirler. Bir kaptan başka kaba sıvılar gibi 

aktarılabilirler. Örnekleri inceleyelim. 

  

Pirinç Tuz Un Mısır Kum 
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SIVI MADDELER 

   Belirli bir şekli olmayan, konulduğu kabın şeklini alan akıcı maddelere sıvı maddeler deriz. 
  

ÖZELLİKLERİ ÖRNEKLER 

Belirli bir şekilleri yoktur. 

Konuldukları kabın şeklini alırlar. 

Akışkandırlar. 

Dışarıdan gelen etki ile şekilleri 
değişebilir. 

GAZ MADDELER 
   Belirli bir şekli olmayan, uçucu özelliği olup ortama yayılan maddelere gaz maddeler 
deriz. Hava, doğalgaz, oksijen, su buharı gaz maddelere örnektir. 

  

ÖZELLİKLERİ ÖRNEKLER 

Belirli bir şekilleri yoktur. 

Konuldukları kabın tamamını doldururlar 
ve şeklini alırlar. 

Dağılma ve yayılma özellikleri vardır. 

Sıkıştırılabilirler. 
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1- Görsellerde görebildiğimiz maddelerin hangi hallerde olduğunu boyayalım. 
 

K S G K S G K S G K S G K S G 

K S G K S G K S G K S G K S G 

K S G K S G K S G K S G K S G 

K S G K S G K S G K S G K S G 

K S G K S G K S G K S G K S G 
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2- Maddelerin hallerine örnek olarak beşer madde yazalım. 

KATI SIVI GAZ 

3- Verilen özellik maddenin hangi hallerine aittir? İşaretleyelim. 

 

MADDELERİN ÖZELLİKLERİ KATI SIVI GAZ 

Belirli bir şekilleri vardır.    

Sıkıştırılamazlar.    

Dağılma ve yayılma özellikleri vardır.    

Ancak dışarıdan gelen bir etki ile şekilleri değişebilir.    

Küçük tanecikli olanları kabın şeklini alabilir.    

Akışkandırlar.    

Uçucudurlar.    

Bulundukları kabı tamamen doldururlar.    

 



 

3. Sınıf Fen Bilimleri 64 MaviÖnlükYayınları 

4- Aşağıdaki açıklamaları okuyalım. Maddenin hallerinden uygun olanın 
rengine boyayalım. 

 

KATI SIVI GAZ 

Suyun donmuş 
halidir. 

Musluktan akan 
suyun bulunduğu 

haldir. 

Bulundukları 
ortama hızlı bir 
şekilde yayılırlar. Çay içerken 

kullanılan eşyanın 
bulunduğu hal. 

Kum gibi ince 
taneli olabilirler. 

Annemizin yaptığı mis gibi 
limonata bu haldedir. 

Oynadığımız top, 
izlediğimiz televizyon, 

yaşadığımız ev bu 
haldedir. 

Sönmüş durumdaki balonun şişmesini sağlayan 
maddenin bulunduğu haldir. 

Dünya 
yüzeyinin 

dörtte üçü bu 
haldedir. 

Burnumuza 
konan kar tanesi 

eridiğinde bu hale gelir. 

Bulundukları 
kabın şeklini 
almazlar. 
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5- İçerisinde katı, sıvı ve gaz maddelerin geçtiği kısa öykü yazalım. 
 

Kural: Oluşturacağımız öyküde maddenin her halinden en az 4 farklı örnek kullanalım. 

Öyküye başlamadan önce olayları kafamızda tasarlayalım. Birer satır atlayarak yazalım. 

…………………….……………………………………………….. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Maddenin duyu organlarımızla 
algılayabildiğimiz özelliklerine 
maddeyi ……………….özellikler denir. 

Yukarıdaki cümlede noktalı yere 

hangisi gelmelidir? 

A) ayrıştıran B) güzelleştiren  

C) niteleyen 

1. Yumuşak 
2. Pürüzsüz 
3. Sert   
4. Kırılgan 
5. Esnek 

 Hangileri aynayı niteleyen özelliklerdir? 

A) 2-4-5 B) 2-3-4 C) 1-3-4 

     Aşağıdaki maddelerden hangisini 
ayırt etme biçimimiz diğerlerinden 
farklıdır? 

A) B) 

C) 

     Aşağıdakilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) 

B) 

C) 

Kütlesi olan ve boşlukta yer 
kaplayan her şeye madde denir. 

Maddeler doğada katı, sıvı ve 
gaz halde bulunur. 

Maddeleri duyu organlarımızla 
algılayamayız. 

      Minik bebeğin öğrendiği 
kelimelerden kaç tanesi madde 
değildir? 

Anne, ışık, kitap, sevgi, Güneş 
şapka, mama 

A) B) C) 1 2 3 

 1. Çamaşır suyu      4. Su 

2. Çiçek              5. Böcek ilacı 

3. Sıvı tutkal          6. Portakal 

Yukarıdaki maddelerden hangilerini 
duyu organlarımızla algılamaya 
çalışmak tehlikeli olur? 

A) B) 

C) 

1-5-6 1-3-5 

1-2-5 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Yukarıda verilen özellikler maddenin 
hangi özelliğine aittir? 
 

Katı   Gaz   

- Belirli bir şekilleri yoktur. 
- Sıkıştırılabilirler. 
- Dağılma ve yayılma 

özelliği vardır. 

A) B) C) Sıvı  

A) 

B) 

C) 

     Hangi çocuğun söylediği madde-
nin belli bir şekli yoktur? 
 

Ayakkabı kutusu  

Portakal suyu 

Su şişesi 

Kaynayınca uçarım 
Donunca taş olurum 
Yaşamın kaynağıyım 
Doğaya can olurum. 

Gaye’nin sorduğu bilmecenin cevabı 
olan maddenin katı hali nedir? 
 A) B) C) Buz  Su    Buhar  

     Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
doğru değildir? 
 
A) 

B) 

 
C) 

Meyve suyu sıvı maddedir. 

Suyu bardağa koyunca bardağın 
şeklini alır. 

Kar suyun gaz halidir. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda 
bahsedilen maddelere örnek olamaz? 
 

Bazı küçük tanecikli katılar 
bulundukları kabın şeklini 
alırlar. 

A) B) C) Pirinç  Ayran  Şeker   

Yukarıdaki uyarı sembolü hangi 
anlama gelmektedir? 
 
A) 

B) 

 C) 

 Tehlike  

Manyetik alan 

Patlayıcı madde 
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Neler öğreneceğiz 

Görme olayının nasıl gerçekleştiğini, 

Günlük hayatta ışıktan hangi durumlarda faydalandığımızı, 

Doğal ve yapay ışık kaynaklarını, 

Sesin nasıl yayıldığını, 

Doğal ve yapay ses kaynaklarını, 

Sesin şiddeti ve ses kaynağının uzaklığı ile işitme arasındaki ilişkiyi, 

Şiddetli seslerin işitme kaybına neden olabileceğini 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 
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      Çevremizdeki varlıkları gözlerimiz ile görürüz. Fakat görebilmemiz için 
sadece gözlerimiz yeterli değildir. Bulunduğumuz ortamda ışık yoksa görme olayı  
 
 

Peki, nasıl görürüz 
    Işık kaynağından (Güneş, lamba vb.) çıkarak nesnelerin üzerine çarpan ışık, 

yansıyarak gözümüze ulaşır. Gözlerimiz bu ışık sinyallerini beynimize iletir. 

Beyin ise bu sinyalleri görüntüye dönüştürür. 
 

lşık kaynağı 

 

Nesne 

    Gündüzleri, Güneş ışığı çevremizi aydınlattığı için karanlık ortamlar dışında ışık kaynağına 

ihtiyaç duymayız. Dışarıdaki gündelik işlerimizin büyük bölümünü gündüzleri yaparız. Geceleri 

ise görebilmek için daha çok yapay ışık kaynaklarına ihtiyaç duyarız. 

 
 

    Hava karanlık olduğunda ihtiyaçlarımızı gidermek için gerekli olan ışığın 

kullanımına ait birkaç örnek verelim. 

 

gerçekleşmeyecektir. 

 
 

Sonraki sayfa 
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Gece yolculuklarında araç kullananların yol 
güvenliğini sağlamak için yol aydınlatma 

lambaları kullanılır. 

Geceleri Ay’ın Güneş ışığını yansıtması ve 
yıldızların ışığı sayesinde bir miktar 

aydınlanma sağlanmış olur. 

Geceleri gemi ve vapur kaptanlarına yol 
göstermesi için deniz fenerlerinden yansıyan 

ışıktan faydalanılır. 

Elektrikler kesildiğinde imdadımıza mum ışığı 
yetişir. 

Geceleri sokaklarda daha rahat yürümemizi 
sağlayan sokak lambalarıdır. 

Elektrik enerjisi ve ışık kaynakları sayesinde 
yerleşim yerleri aydınlatılır. 

Gece yolculuklarında arabalarımızın farları 
sayesinde yolu daha iyi görebiliriz. 

Işığın az olduğu ortamlarda çevremizi 
rahatlıkla göremediğimiz için varlıkları 

seçmekte zorlanırız. Bu sebeple ışık kaynakları 
kullanırız. 

 
Bulunduğumuz ortamda ışık ne çok fazla, 

ne de yetersiz olmalıdır. 
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1- Aşağıdaki soruları cevaplayalım. 

1- Görmemiz için gözlerimiz yeterli midir? Değilse nedeni nedir? 

2- Madencilerin kasklarında neden lamba bulunur? 

3- Karanlık bir ortamda yaşayacağımız üç problem yazar mısın? 

4- “Yeterli ışık” sözü sana ne anlatıyor? 
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2- Hangileri aydınlatmak amacı ile kullanılır?  İşaretleyelim. 

3- Cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle dolduralım. 

Nesneleri görebilmek için gözümüz ve ………….…..…… gereklidir. 

…………………………….. ortamlarda varlıkları göremeyiz. 

Uçakların rahat inebilmesi için ………………….………. ışıklandırılır. 

Bildiğimiz en güçlü ışık kaynağı ……………….……………….. 

Ortamın az veya …..........….. aydınlatılması gözümüzü rahatsız eder. 

Gece yolculuğunda araç ……………………..….. mutlaka yakmalıyız. 

Geceleri sokak ……………………..…… sokakların aydınlatılmasını sağlar. 
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     Işık yayarak çevresini aydınlatan her şeye ışık kaynağı denir. Bu aydınlatma 

az veya çok olabilir.  

   Işık kaynakları doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olarak ikiye ayrılır. 

Doğal lşık Kaynakları 

İnsanlar tarafından yapılmamış, kendiliğinden ışık yayabilen ışık kaynaklarına doğal ışık 
kaynakları denir. 

Güneş Yıldızlar Yıldırım Ateş böceği Okyanus tabanında 
yaşayan bazı 

canlılar 
Not: Güneş bir yıldızdır ve en büyük ışık kaynağımızdır. 

Yapay lşık Kaynakları 

İnsanlar tarafından üretilmiş ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir. 

Ampul Trafik lambası El feneri Mum 

Meşale Projektör Araba farı Gaz lambası 
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1- Varlıkları kendisine uygun olan tablolara yerleştirelim. 

1- Güneş 
2- Ayna 
3- El feneri 
4- Futbol topu 
5- Ateş böceği 

6- Kolye 
7- Mum 
8- Fener balığı 
9- Elektrikli ısıtıcı 
10- Ampul 
 

11- Ay 
12- Saat 
13- Yıldırım 
14- Gaz lambası 
15- Yıldızlar 
 

Doğal ışık kaynakları Yapay ışık kaynakları 

Işık kaynağı olmayanlar Işık verirken ısı da üreten 
ışık kaynakları 
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2- Aşağıdaki ışık kaynaklarının isimlerini bulmacada bulalım. Doğal olanları 
maviye, yapay olanları yeşile boyayalım. 

 

K E M T Y E L F E N E R İ S C V U M 

G S İ B M T F Z R K Ş N Ğ D R Ü P U 

A A N A L B O I G P M E Ş A L E V M 

Z Ü F R H S A Y Ö U L A N H Ş B T A 

L M Y Ç Z Y I L D I Z I L Y A S C H 

A E I U B G C T A V İ T B F R A İ U 

M Z L E İ H E S I İ F E Ö Ç A R L B 

B Y D D E N İ Z F E N E R İ B Z G O 

A H I K D L B Ş A Ü V G M O A E Ü İ 

S V R E P Z U Ü T Y Z P D E F S N Z 

I B I N İ O İ E P B V Ü Ç Y A F E Ü 

O İ M J A M P A M P U L R V R Ş Ş Ö 

A K C I R G M B F Ş Ö U A M I H İ D 

H A T E Ş B Ö C E Ğ İ A Y G K Z K E 
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3- Doğru olan cümlelerin başına “D” yanlış olanlara “Y” yazalım. 
 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Ateş böceği doğal ışık kaynağı değildir. 

Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından icat edilmiştir. 

Az veya fazla ışık gözlerimiz için zararlıdır. 

Doğal ışık kaynakları insanlar tarafından üretilmiştir. 

Görebildiğimiz ve ışığı yansıtan tüm cisimler birer ışık kaynağıdır. 

Yıldızlar doğal ışık kaynaklarıdır. 

Ateş ısı verir fakat ışık vermediği için ışık kaynağı değildir. 

El feneri insanlar tarafından icat edilmiş bir ışık kaynağıdır. 

Işık yayarak çevresini aydınlatan her şeye ışık kaynağı denir. 

Doğal ışık kaynaklarından gelen ışığı sadece gündüzleri görürüz. 

İnsanlar geçmişte ateşten faydalanarak çevrelerini aydınlatmıştır. 

Doğal ışık kaynakları doğada kendiliğinden bulunur. 

Ay, Güneş’ten sonra gelen en büyük doğal ışık kaynağımızdır. 

Aynayı insanlar yaptığı için ona yapay ışık kaynağıdır diyebiliriz. 

Güneş hem ışık hem de ısı yayan bir yıldızdır. 
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     İşitme organımız olan kulağın duyabildiği tüm titreşimlere ses adı verilir. Her sesin 

bir kaynağı vardır. Ses çıkaran canlı ve cansız tüm varlıklara ise ses kaynağı denir.  

Kaynağından çıkan ses dalgalar halinde ve her yöne doğru yayılır. Sesin yayılabilmesi 

için ise hava gereklidir. Dolayısıyla ses uzay boşluğunda yayılmaz. 

     Kaynağından çıkan ses dalgaları kulağımıza ulaşmış ise biz o sesi duyarız. Bu ses 
kaynağı bize uzaksa sesin şiddeti azdır. Duymakta zorlanırız. Ses kaynağına yaklaştıkça 
sesin şiddeti artmaya başlar. 

Örneğin; 

     Çevremizde bir köpek havladığında, köpeğin yakında mı yoksa uzakta mı 

olduğunu anlarız. Bu köpeğin sesinin şiddetiyle ilgilidir. 

    Arkadaşımız, arkamızdan bize seslendiğinde dönüp ona bakarız. Bu sesin hangi 

yönden geldiğini fark edebilmemiz ile ilgilidir. 
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Yağmur sesi Gök gürültüsü Alkış sesi Arı sesi 

Doğal Ses Kaynakları 

Doğada kendiliğinden ses çıkarabilen kaynaklara doğal ses kaynakları denilmektedir. 

Şelale sesi Horoz sesi Rüzgar sesi Ağlama sesi 

     İşittiğimiz tüm seslerin bir kaynağı vardır. Biz bu ses kaynaklarını doğal ses 
kaynakları ve yapay ses kaynakları olarak ikiye ayırırız. 

SES KAYNAKLARI 

Yapay Ses Kaynakları 

İnsanlar tarafından üretilmiş ses çıkarabilen tüm kaynaklara yapay ses kaynakları 
denilmektedir. 
 

Tren sesi Gitar sesi Davul sesi Televizyon sesi 

Matkap sesi Telefon sesi Çıngırak sesi Saat sesi 
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1- Cümlelerin sonuna artar, azalır ifadelerini yazalım. 
 

Bize doğru yaklaşan köpeğin 

sesinin şiddeti ………………….. 

Duraktan uzaklaşan otobüsün 

sesinin şiddeti ………………….. 

Megafon kullandığımızda çı-

kan sesin şiddeti ………………... 

 

Helikopter uzaklaşırken duy-

duğumuz sesin şiddeti .............. 

 

Ağlayan bebeğe yaklaşınca 

duyulan sesin şiddeti …………... 

Bizden uzaklaşan bisikletin 

sesinin şiddeti ………………….. 

 
2- Eksik verilmiş cümlelerin sayılarını eşleştirerek tamamlayalım. 

 

 

Çevremizdeki tüm seslerin 1 

Megafon ve hoparlör sesin 2 

Bazı canlılar insan kulağının 4 

Ses dalgalar halinde 5 

Ses üretebilen varlıklara 6 

Belli bir saatten sonra yüksek 7 

Ses uzay boşluğunda 8 

Yüksek sesli ortamlardan 9 

Ön sıradaki öğrenciler  10 

Hastane, kütüphane gibi yerlerde 11 

Ses kaynağından uzaklaştıkça 3 

 

 

yüksek sesle konuşulmaz. 

ses kaynağı denir. 

bir kaynağı vardır. 

yayılmaz. 

her yöne yayılır. 

sesin şiddeti azalır. 

şiddetini artırmaya yarar. 

duyamadığı sesleri duyar. 

öğretmeni daha iyi duyar. 

sesli aletleri çalıştırmamalıyız. 

uzak durmalıyız. 
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3- Cümlelerde geçen ses kaynağını bulalım. Türünü işaretleyelim. 
 

CÜMLELER SES KAYNAĞI DOĞAL YAPAY 

Masadan düşen bardak çat diye kırıldı. Bardak   

Kuzu meleyerek annesini arıyordu.    

Simitçi bağırarak simit satmaya çalışıyor.    

Uçak büyük bir gürültüyle havalandı.    

Düşen yıldırımların sesi beni korkutuyor.    

Derenin şırıltısını dinleyerek piknik yaptık.    

Çobanın çaldığı kavalın sesi çok güzeldi.    

Rüzgarın uğultusu içimi titretiyor.    

Çamaşır makinesi bütün gün çalıştı.    

Arı vızıltısını duyar duymaz kaçıyorum.    

Davul sesi ile sahur yapmaya kalkıyoruz.    

Zilin çalması ile sınıfın boşalması bir oldu.    

Yağmur, şakır şakır camları dövüyordu.    

Ambulansın sirenini duyunca yolu açtık.    

Yaprakların hışırtısı beni dinlendiriyor.    

 

X 
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4- Doğal ses kaynağı olan dört tane varlık çizelim. 
 

5- Yapay ses kaynağı olan dört tane varlık çizelim. 
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        Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Ses kaynağına yaklaştığımızda 

ise sesin şiddeti artar. 
 

    Kulağımıza gelen seslerin yüksek veya düşük olması sesin şiddetini gösterir. 
Şiddetli sesleri daha rahat duyduğumuz gibi şiddeti düşük olan sesleri de 
duymakta zorlanırız. 
  

0 desibel                  160 desibel 

Sağlıklı bir insan kulağı 0 – 160 desibel aralığındaki 
sesleri duyar. 

Yaprak hışırtısı sesi: 10 desibel 
Fısıltılı konuşma sesi: 30 desibel 
Normal konuşma sesi: 60 desibel 
Saç kurutucu sesi: 80 desibel 

 

Araç korna sesi: 110 desibel 
Balon patlama sesi: 120 desibel 
Jet uçağı kalkış sesi: 150 desibel 
Roket kalkış sesi: 170 desibel 
 

        Yukarıdaki örnek ses şiddetlerinden anlaşılacağı gibi insan kulağı sadece belirli 

aralıktaki sesleri duyabilir. Örneğin bir karıncanın yürüme sesini veya organlarımızın 

çalışırken çıkardığı sesleri duyamayız. 

        Yüksek şiddetteki seslere (80 desibel üstü) belirli bir süre maruz kalmak ise 

kulağımızda duyma kaybına sebep olabilir. 
 
        Bazı canlılar, insan kulağının duyamayacağı kadar alçak veya yüksek sesleri 

duyarlar. 
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1- Varlıkların ve ortamların ses şiddetini karşılaştıralım. Tahminlerimizi 
ses seviye çubuklarını boyayarak gösterelim. 

NOT:  Soldan ikinci çubuğu normal konuşma sesi olarak düşünelim. 
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1 

2 

3 

5 

6 

7 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
 

     Işık yayarak çevresini aydınlatan her 
şeye ………………. denir. 

A) B) 

C) 

Işık Doğal 

Yapay ışık 

     Aşağıdakilerden hangisi bir ışık 
kaynağı olamaz? 
 

A) B) 

C) 

      Hangisi doğal ışık kaynağıdır? 
 A) 

B) 

 C) 

Trafik ışıkları 

Şimşek  

Otomobil farları 

4 

Yukarıdakilerden kaç tanesi ışık 
kaynağıdır? 
 

Gaz lambası 

Ay  

Kitaplık  

Yıldırım  

Ampul  

Ateş böceği 

A) B) C) 3 4 5 

     Aşağıdakilerden hangisi doğru bir 
bilgi değildir? 
 A) 

B) 

C) 

Doğal ışık kaynakları insanlar 
tarafından yapılan kaynaklardır. 

Güneş doğal ve en büyük ışık 
kaynağımızdır. 

Yapay ışık kaynakları insanlar 
tarafından yapılmış kaynaklardır. 

     Sesin boşlukta yayılabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 
 

A) B) C) Işık  Isı  Hava  

     Aşağıdakilerden hangisi doğal ses 
kaynağına örnek olabilir? 
 

A) B) C) 

8      Aşağıdakilerden hangisi yapay 
ses kaynağına örnek olabilir? 
 
A) 

B) 

 
C) 

Yavru kedinin miyavlaması. 

Şelaleden akan suyun sesi. 

Annemizin mutfağından gelen 
radyo sesi. 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

 
 1. Araba yanımıza yaklaştıkça ses…… 
2. Düğün salonuna yaklaştıkça ses…… 
3. Gürültülü bir sınıftan uzaklaştıkça 
ses…… 

  Yukarıdaki durumlarda sırasıyla 
sesin şiddeti nasıl değişir? 
 A) 
B) 

 C) 

artar – azalır - azalır 

artar – artar - azalır 

azalır – azalır - artar 

     Aşağıdakilerden hangisinin ses 
şiddeti diğerlerinden fazladır? 
 
A) B) C) 

Yukarıdaki görselle ilgili bilgilerden 
hangisi doğru değildir? 

A) 

B) 

C) 

Görseldeki insan ve hayvan sesleri 
doğal ses kaynaklarıdır. 

Görselde dört tane yapay ses 
kaynağı vardır. 

Görseldeki müzik aletlerinin bazıları 
doğal ses kaynağıdır. 

      Aşağıda verilen seslerden hangisini 
duymak mümkün değildir? 
 A) 

B) 

 C) 

Yan odada çalışan televizyon sesi. 

Karıncanın yürürken çıkardığı ses. 

Bahçede esen rüzgarın sesi. 

Hangisi yukarıdaki ses kaynaklarından 
çıkan seslerin şiddetinin düşükten 
yükseğe doğru sıralanışıdır? 

1 2 3 4 

A) B) 

C) 

2-3-4-1 2-4-3-1 

4-2-3-1 

      Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 
 A) 

B) 

 

C) 

İnsan kulağı evrendeki tüm sesleri 
duyabilir. 

Sesin yayılması için havaya ihtiyaç 
yoktur her yerde yayılabilir. 

Ses kaynağına ne kadar yakın 
olursak sesi o kadar yüksek işitiriz. 
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Neler öğreneceğiz 

Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırmayı, 

Canlı varlıkların ortak özelliklerini, 

Bitkinin yaşam döngüsünü, 

Yaşadığımız çevreyi ve çevrenin temizliğini, 

Doğal ve yapay çevreyi ve aralarındaki farkları, 

Yapay bir çevrenin nasıl tasarlandığını, 

Doğal çevrenin canlılar için önemini ve doğal çevrenin korunması için yapmamız 

gerekenleri 

 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 
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     Çevremizde canlı ve cansız olmak üzere birçok varlık bulunmaktadır. Bu varlıkları 

duyu organlarımız ile algılarız. Görselimize baktığımızda bitkilerin, hayvanların ve 

insanların canlı varlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Ayakkabı, saksı, çit, şapka, giysi, bank, 

bulut gibi varlıkların ise cansız olduğunu anlayabiliyoruz. 

     Canlı varlıkların kendilerine has ortak özellikleri vardır. Bunlar beslenme, üreme, 

solunum yapma, boşaltım yapma, büyüme ve gelişme, hareket etme, uyarılara tepki 

verme gibi özelliklerdir. 
 
 

Şimdi bu özellikleri ayrı ayrı inceleyelim. 

Beslenme 

Canlı varlıklar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Canlıların 

temel besini sudur. Bütün canlılar suya ihtiyaç duyar. Bazı canlılar etle, bazı canlılar 

otla, bazı canlılar ise hem etle hem otla beslenirler. 
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Üreme (Çoğalma) 
     Her canlı varlık neslinin devam etmesi için üremelidir. Bazı canlı varlıklar yumurta 

ile, bazıları doğurarak, bazıları ise tohumları ile çoğalırlar. 

Solunum Yapma 
     Canlılar hayatta kalabilmek için solunum yapmak zorundadır. İnsanlar 

akciğerleriyle, balıklar solungaçları ile, bitkiler ise yapraklarıyla solunum yaparlar.  

Boşaltım Yapma 
     Canlılar vücutlarında biriken atık maddeleri boşaltım yolu ile dışarıya atarlar. 

İnsanlar ve hayvanlar terleme ve dışkı yoluyla boşaltım yapar. Bitkiler ise terleme ve 

yaprak dökme yolu ile boşaltım yaparlar. 
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  Büyüme ve Gelişme 
      Çevremizde gördüğümüz tüm canlılar büyür ve gelişir. Bir canlının ömrü boyunca 
yaşadığı tüm değişimlere gelişme adı verilir. Gelişmenin en belirgin göstergesi ise kütle 
ve hacimce irileşmedir. Buna büyüme denir. Birçok canlıda büyüme bir noktadan sonra 
yavaşlar ve durur.  

Hareket Etme 
    Tüm canlılar hareket eder. Fakat tüm canlılar hareket ile yer değiştirmez. İnsanlar 

ve hayvanlar hareketleri sırasında yer değiştirebilir. Bitkiler ise kökleri ile toprağa bağlı 

olduğu için hareketleri sınırlıdır. Çiçek ve yapraklarını Güneş’e, köklerini ise suya 

yönelterek hareket ederler. 

Uyarılara Tepki Verme 
    Canlı varlıklar çevrelerinde yaşanan olaylara tepki verirler. İnsanlar ve hayvanlar 
uyaranları daha çabuk alırken bitkiler daha yavaş alırlar. 
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      Cansız varlıklar, canlı varlıkların özelliklerini taşımazlar. Büyümez, gelişmez, 
beslenmez, kendi başlarına hareket etmez, çoğalmaz, solunum ve boşaltım yapmaz, 
tepki göstermezler.  

BİTKİLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ 

      Yumurta, tohum gibi varlıklar canlı varlık olarak kabul edilir. Uygun ortam 
ve koşullar altında yeni bir canlı oluştururlar. 

Tohum toprağa 
ekilir. 

Tohum 
çimlenmeye 

başlar. 

Bitki gelişir ve 
filizlenir. 

Bitki çiçek açar. Çiçek meyveye 
dönüşür. 

CANSIZ VARLIKLAR 

İnsanlar ve hayvanlar gibi bitkilerin de yaşam döngüsü vardır. Bütün canlılar gibi 

bitkiler de doğar, büyür, gelişir, çoğalır ve ölür. Bitkilerin bu yaşam döngüsünde 

sıcaklık, su, ışık ve hava önemli yer tutar. 
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1- Varlıkların altına canlı veya cansız yazalım. 

2- Canlı varlıkların yazılı olduğu kelimelerin üzerini çizelim. 

Ağaç 

Taş 

Balık 

Kurdele 

Bakteri 

Sucuk 

Tebeşir 

Çorap 

İnsan 

Gölge 

Çim 

Bayrak 

Kuş 

Sandalye 

Sincap 

Televizyon 

Mantar 

Mıknatıs 

Uçak 

Elbise 

Midye 

Topaç 

Balina 

Tohum 

Araba 
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3- Cümlelerde geçen canlı ve cansız varlıkları bulup tabloya yazalım. Eğer 

canlı veya cansız varlık yoksa “x” işareti koyalım. 

Not: Meyveler dalındayken canlıdır. Koparıldıktan bir süre sonra ölürler. 

CÜMLELER CANLI CANSIZ 

Köpek hızla masanın üzerine çıktı. Köpek Masa 

Annem büyük kazanı doldurdu.   

Arabadan önce Suat indi.   

Kardeşim soruları tahtanın üzerine çözdü.   

Bisikletimi kullanırken korktuğum oluyor.   

Taş atmak ağaca zarar verirmiş.   

Kırmızı bir pelerin satın almayı istiyorum.   

Amcam yolda durup benzin aldı.   

Bu toka senin mi?   

Sude paylaşmayı seven birisidir.   

Dedemin sakladığı elmayı bulup yedim.   

Uçurtmam kelebekler gibi dans ediyor.   

Balıklar uzun süre suyun kenarında kaldı.   

Kedimi balkonda uyurken buldum.   
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4- Aşağıda varlıkların bazı özellikleri verilmiştir. Listedeki varlıkları 
özelliğinin altına       işareti koyarak karşılaştıralım. 

VARLIKLAR 
 Ta

vu
k 

Pa
pa

ty
a 

So
ğa

n 

Ke
k 

İn
ek

 

Pe
yn

ir
 

Bu
lu

t 

A
yç

iç
eğ

i 

Ba
lık

la
r 

Ka
le

m
 

Sa
lın

ca
k 

Yı
la

n 

Tu
rp

 

Yı
ld

ız
la

r 

O
to

bü
s 

Canlı               

Cansız 
              

Bitki 
              

Hayvan 
              

Doğurur 
              

Yumurta ile 
ürer 

              

Tohumla 
ürer 

              

Üremez 
              

Hareketli 
              

Hareketsiz 
              

Tepki verir 
              

Tepki 
vermez 

              

Büyür 
gelişir 

              

Büyüyüp 
gelişmez  
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5- Aşağıdaki cümlelerden, canlı varlıkların ortak özelliklerinden hangisini 
çıkarabileceğimizi bulalım? Tabloya numarasını yazalım. 

 1. Bazı ağaçların yaprakları sonbaharda sararır ve dökülmeye başlar. 

2. Rüzgarlı ve tozlu havalarda göz kapaklarımızı sıkça kırparız. 

3. Balıklar, solungaçlarından geçen sudaki oksijeni kullanırlar. 

4. Polenler rüzgarla veya arı gibi böcekler yardımıyla başka bitkiye ulaşır. 

5. Bazı bitkiler Güneş ışığına doğru yönelirler. 

6. Bebekler önce emekler. Zamanla ayağa kalkar ve yürümeye başlar. 

7. Köpekler bir tehlike sezdiklerinde kulaklarını havaya dikerler. 

8. Yemek yiyerek akşam yapacağımız maç için enerji depoluyorum. 

9. Tavuklar yumurtadan civciv çıkarmak için kuluçkaya yatarlar. 

10. Atmosferimizin dışına çıktığımızda nefes alamayız. 

11. Tırtıllar koza ördükten sonra kozanın içerisinden kelebek olarak çıkar. 

Çoğalırlar Beslenirler 

Büyür ve Gelişirler Boşaltım Yaparlar 

Solunum Yaparlar 

Hareket Ederler 

Tepki Verirler 
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6- Aşağıdaki canlıların numaralarını, verilen özelliklere bakarak uygun olan 
kutucuklara yazalım. 

Yumurtlayarak çoğalır. 

     

     

Solunum yapar. 

     

     

     

     

Sadece otla beslenir. 

     

     

Uyarılara tepki verir. 

     

     

Hareketi sınırlıdır. 

     

     

Büyür ve gelişir. 

     

     

Akciğerleri ile solunum 
yapar. 

     

     

Çoğalırlar. 

     

     

Belli bir yaşa ulaştığında 
ölür. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 8 9 10 
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7- Karışık olarak verilmiş olan bitkinin büyüme aşamalarını sıralı şekilde boş 
bırakılan yere yazalım. 

1. Yetişkin bitkinin üzerindeki çiçekler meyveye dönüşür. 

2. Sulanan tohum çimlenir ve fidan oluşmaya başlar. 

3. Yetişkin olan bitki çiçek açmaya başlar 

4. Tohum bitki için uygun bir toprağa ekilir. 

5. Fidan zamanla yetişkin bir bitkiye dönüşür. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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8- Evimizde veya okulumuzda fasulye deneyi yapalım. Olayın gelişim 
basamaklarını gözlemleyerek aşağıya not edelim. 

 

Deney Malzemeleri 

    1 adet kap 

    5-10 adet fasulye 

    Pamuk 

    Su 

Deneyin Yapılışı 
Bir miktar pamuğu kabımızın alt kısmına seriyoruz. 
Fasulyelerimizi pamuğun üzerine diziyoruz. Daha 
sonra fasulyelerin üzerini bir miktar pamukla 
örtüyoruz. Pamuğun üzerine nemli kalacak kadar 
su döküyoruz. Pamuğumuz kurudukça sulama 
işlemini tekrarlıyoruz. Çimlenene kadar gölgede, 
çimlendikten sonra Güneş alan bir yerde 
bekletiyoruz. 

2.Gün: 

 

4.Gün: 

 

6.Gün 

 

8.Gün 

 

10. Gün 
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Yaşadığımız çevreyi korumalı ve temiz tutmalıyız. 

    Canlı ve cansız tüm varlıkların yaşamlarını sürdürdükleri alana çevre 

denir. Her canlının çevresi aynı zamanda o canlının yaşam alanıdır. Canlıların  
 yaşam alanları birbirinden farklılık gösterir. Bazı canlılar suda, bazı canlılar ormanda 

yaşar. Bazı canlılar soğuk bölgelerde yaşadığı gibi, bazı canlılar da sıcak alanları 

severler. 

Köyler Dağlar Şehirler Parklar 

Denizler Çöller Ormanlar Okullar 

     Canlılar yaşadıkları çevreye uyum sağlar. Aynı zamanda yaşamlarına 

bulundukları çevrenin şartlarına göre şekil verirler. 

     Sağlıklı şekilde yaşayabilmek için çevremizin temizliğine önem göstermeliyiz. Yaşam 

alanımızı korumaz, onu kirletir ve tahrip edersek sağlıksız bir ortamda yaşamak zorunda 

kalırız. Bu da bizim ve yakınlarımızın sağlığının bozulmasına yol açar. 

Şimdi canlıların yaşadığı bazı çevre türlerine örnekler verelim. 
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   Çevre oluşum biçimi bakımından doğal çevre ve yapay çevre olmak üzere iki gruba 
ayrılır. 

Doğal Çevre 
   İnsan eliyle yapılmamış, doğada kendiliğinden oluşmuş çevrelere doğal çevre adını 

veriyoruz. Aşağıdaki doğal çevre örneklerini inceleyelim. 

Yapay Çevre 

   İnsanlar tarafından oluşturulmuş çevrelere yapay çevre diyoruz. Aşağıdaki yapay 
çevre örneklerini inceleyelim. 
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     Doğal çevre canlılar için büyük öneme sahiptir. Canlılar ihtiyaçlarını 
çevrelerinden karşılar. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için de çevre şartlarının 

 uygun olması gerekir. Nefes alınan hava, bitkilerin yetiştiği ve üzerinde yaşanılan 
toprak, yaşam kaynağı olan su temiz olmalı, temiz tutulmalı, kirletilmemelidir. 

    Doğal çevrenin tahrip edilip kirletilmesi canlıların yaşam alanlarının yok olması 
demektir. Bu sebeple insanlara büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü doğayı olumsuz 
yönde etkileyebilecek tek canlı insandır. Aynı zamanda milli park ve doğal anıtların 
korunmasını sağlamakta bizim sorumluluklarımızdan birisidir. 

Doğal çevreyi korumak için yapabileceklerimiz . 

Doğal kaynaklar dikkatli kullanılmalı, israftan kaçınılmalıdır. 

Bitki örtüsü korunmalı, kesinlikle ağaç kesilmemelidir. Ormanlar oksijen 
deposu ve birçok hayvanın yuvasıdır. 

Su, toprak ve hava canlılık için olmazsa olmazlardır. Bu sebeple su, toprak 
ve hava asla kirletilmemelidir. Çöplerimizi ayrıştırmalı, kimyasal atıkları su 
ve toprağa doğrudan bırakmamalı, fabrika bacalarına filtre takılmalı, 
deodorant kullanımı azaltılmalı, araba egzozları için önlem alınmalıdır.   

Cam, pil, plastik gibi doğada uzun sürede yok olan maddeler toprağa 
karıştırılmamalı, bolca ağaç dikilmelidir. 
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1- Aşağıdaki etkinliği okuyalım ve cevaplayalım. 
 

   Babaları, Elif ve Emir’e yaz tatilini nerede geçirmek istediklerini 
sormuştur. Elif, tatilini teyzesinin şehirdeki evinde geçirmek istediğini 
söylemiştir. Emir ise dedesinin köydeki çiftliğini tercih etmiştir. 

Elif ve Emir’in tatile gittiklerinde çevrelerinde nelerle karşılaşabileceklerini 
uygun yerlere numaralandıralım. 

1- Kümes 

2- Apartman 
 3- Bağ 

 4- Kuaför 

 5- İnek 

 

6- Çiçek 

7- Otopark 
 8- Orman 

 9- Değirmen 

 10- Müze 

 

11- Restoran 

12- Şelale 
 13- Çeşme 

 14- Trafik ışığı 

 15- Traktör 

 

16- Dere 

17- Metro 
 18- Cadde 

 19- Tarla 

 20- Market 

 

Not: Aynı numarayı iki farklı bölüme de yazabiliriz. 
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2- Aşağıdaki canlıların yaşam alanlarını altlarına yazalım. 
 

3- Yaşadığımız çevreyi temiz tutmanın neden önemli olduğunu anlatan kısa bir 
metin yazalım. 
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4- Görselleri doğal veya yapay çevre olarak adlandıralım. 
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5- Görseldeki doğal ve yapay çevre unsurlarını bulalım. Doğal çevre ile yapay 
çevre arasındaki farkı yazalım. 

 

Yapay çevre unsurları Doğal çevre unsurları 
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6- Aşağıdaki şeklin içerisine yapay bir çevre çizelim. 
 

Örnek yapay çevre unsurları 

 1- Köprü 

2- Havuz 

3- Taşıtlar 

4- Binalar 

5- Çocuk parkı 

6- Kümes 

7- Yol 

8- Bahçe 

9- Havaalanı 

10- Spor alanı 

1 1 - Cami 

12- Market 

13- Çit 

14- Tarla 

15- Durak 

16- Okul 

17- Baraj 

18- Tünel 

19- Trafik lambası 

20- Çeşme 

Not :  Resminizde doğal çevre unsurlarına da yer verebilirsiniz. 

Resmin izde hangi yapay çevre unsurlarını  kul landınız? 
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7- Aşağıdaki çevre sorunlarının hava, toprak ve sudan hangisinin kirliliğine 
sebep olduğunu bulalım. Kutusunu boyayalım. 

 

Canlı yaşamının en önemli unsurları hava, su ve topraktır. 

Toprak Hava Su 

Fabrika bacalarına filtre 

takmamak. 

Cam, plastik, pil gibi 

atıkları çevreye atmak. 

Taşıtların egzozundan 

çıkan gazlar. 

Kızartma yağlarını 

lavaboya boşaltmak. 

Yakıt olarak doğalgaz 

yerine kömür kullanmak. 

Yapay gübre kullanımı ve 

tarım ilaçları. 

Piknik yaptıktan sonra 

çöplerimizi toplamadan 

gitmek. 

Atık arıtma sistemi 

olmayan fabrikalar. 

Ağaçları kesmek ve 

orman yangınlarına 

sebep olmak. 

Kanalizasyon atıklarının 

kontrol altına alınmaması. 

Gereğinden fazla 

parfüm ve deodorant 

kullanmak. 

Çöpleri ayrıştırmadan 

atmak. 

Not: Bazı çevre sorunları dolaylı olarak hem toprağı, hem suyu, hem de havayı aynı anda 
kirletebilir. Boyama yaparken, aklımıza ilk geleni dikkate alalım. 
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8- Doğru olan cümlelerin başına “D” yanlış olanlara “Y” yazalım. 
 

Toprağın kirlenmemesi için atıklar akarsu ve denizlere boşaltılmalıdır. 

Çevreye çöp atanları nazik bir dille uyarmak görevimizdir. 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

İnsanlar doğal çevreyi koruyarak diğer canlıları da korumuş olur. 

Doğal kaynaklar dikkatli kullanılmalı, israftan kaçınılmalıdır. 

Temiz bir çevrede yaşamak tüm canlıların doğal hakkıdır. 

Doğayı en çok kirleten ve tahrip eden canlı hayvanlardır. 

Çevredeki çöpleri sadece temizlik görevlileri temizlemelidir. 

Sebze meyve atıklarının toprağa karışması toprağa zarar vermez 

9- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dolduralım. 

Güneş ve rüzgar …………….……..…… kullanmak doğayı korur. 

Çevrenin zarar görmesi tüm …………..…… etkiler. 

 
Bitmiş pilleri ……………..…………..……… kutusuna atmak gerekir. 

 
Bilinçsiz avlanmalar bazı ………….……..…… neslini tüketmektedir. 

 
Su kaynaklarının kirlenmesi aynı zamanda ……………..…… kirletir. 

 
Fabrika bacalarına ………….……..…… takmak havanın kirlenmesini engeller. 

Doğal ………….……..…… korumak için çeşitli projeler üretebiliriz. 

 

 1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 
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1 

2 

3 

5 

6 

4 
 

 
Resimde kaç 
tane canlı 

varlık vardır? 

A) B) C) 6 8 9 

A) 

B) 

 C) 

Masa       Koyun      Balık 

Çiçek       İnek        Balık 

Çiçek       Kuzu       Tavuk 

Canlıdır ama hareketi sınırlıdır. 

 Yalnızca ot ile beslenir. 

 Solungaçlar ile solunum yapar. 

Yukarıdaki özellikler sırasıyla hangi 
canlılara ait olabilir? 

 

A) 

B) 

C) 

Bütün canlıların temel besini sudur. 

Bütün canlılar hareket ederler 
fakat hepsi hareket ile yer 
değiştiremez. 

İnsanlar mideleri ile solunum 
yaparlar. 

      Canlı ve cansız varlıklarla ilgili 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 

 

      Aşağıdakilerden hangisi büyüme 
ve gelişmeye örnek değildir? 

 
A) 

B) 

C) 

Yukarıdaki durumlar sırasıyla canlıla-
rın hangi özellikleriyle ilgilidir? 
 

     1. Aslan etçil bir hayvandır. 

     2. İneğin yavrusuna buzağı denir. 

     3. İnsanlar üzüldüklerinde ağlarlar. 

A) 
B) 

 C) 

Beslenme – Üreme – Tepki verme 

Beslenme – Boşaltım - Solunum 

Üreme – Beslenme – Tepki verme  

 Hangisinde bitkinin gelişim evreleri 
doğru şekilde verilmiştir? 

 A) 
B) 

 C) 

Tohum-fidan-çimlenme-çiçek-meyve 

Tohum-çimlenme-fidan-çiçek-meyve 

Çimlenme-tohum-fidan-çiçek-meyve 
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7 

8 

9 

12 

13 

11 
 

     Aşağıdaki resimlerden hangisinde 
canlı bir varlık bulunmaktadır? 

A) B) C) 

     Aşağıdakilerden hangisi herhangi 
bir etki olmadan hareket etmez? 

A) B) C) 

     Aşağıdakilerden hangisi doğal 
çevreye örnek değildir? 

A) B) 

C) 

Ağrı Dağı 
 

Yüzme Havuzu 
 

Ayder Yaylası 
 

10 

Yukarıdakilerden kaç tanesi yapay 
çevreye örnektir? 

A) B) 

C) 
2 
 

3 
 

4  
 

Parklar 
 

Ormanlar 
 

Müzeler 
 

Dereler 
 

Lokantalar 
 

Ovalar 
 

A) 

B) 

C) 

     Aşağıdakilerden hangisi doğal 
çevreyi korumak için yapmamız 
gerekenlerden biri değildir? 

 Biten pilleri toprağa gömmek. 
 

Doğal kaynakları israf etmemek 
 

Ağaçları kesmemek. 
 

A) 

B) 

C) 

Fazla parfüm ve deodorant 
kullanmak. 

Kızartma yağlarını lavaboya 
boşaltmak. 

Yakıt olarak doğalgaz yerine 
kömür kullanmak. 
 

     Aşağıdakilerden hangisi hava 
kirliliğine neden olmaz? 

      Aşağıdakilerden hangisinin çev-
reye atılması kalıcı kirliliğe neden 
olmaz? 

A) B) 

C) 
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Neler öğreneceğiz 

Elektriğin günlük hayatımızdaki yerini ve önemini, 

Elektrik ile çalışan araç ve gereçlerin neler olduğunu, 

Belli başlı elektrik kaynaklarını, 

Elektrikli araç gereçlerin hangi elektrik kaynağı ile çalıştığını, 

Pil atıklarının çevreye verdiği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri, 

Elektriğin güvenli şekilde kullanımını 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 
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    Elektrik bir enerji türüdür. Çevremizdeki birçok araç-gereç ve alet elektrik enerjisi 

ile çalışır. Elektrik enerjisi yaşadığımız çağda fazlaca yaygın hale gelmiştir. Eğer 

elektrik enerjisi olmazsa sağlıktan, barınmadan tutun da eğitim ve ulaşıma kadar birçok 

alanda çok ciddi problemler yaşanır. 

    Günlük yaşamımızda birçok alanda elektrik enerjisi ile çalışan araç ve 

gereçler görürüz. Bu araç gereçlerin birçok farklı kullanım alanı vardır. Isıtma 

soğutma, aydınlatma, ev işleri, eğlence, haberleşme, ulaşım bu kullanım alanlarından 
bazılarıdır. 

Isınma Aydınlatma Ev araç gereci 

Enerjiyi korumak, 

     Dünya’yı korumaktır. 
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1- Elektrik enerjisi ile çalışanların ampulünü sarıya boyayalım. 
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2- Aletleri kullanım amacına göre numaralandıralım veya renklendirelim. 

          

          

          

4 3         

Isıtma Soğutma 

Eğlence İletişim Aydınlatma 1 

5 Temizlik 

2 

6 

3 

7 

Ses 

Hareket 

4 

8 
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3- Verilen araç gereçlerin hangi amaçla kullanıldığını açıklayalım. 

İsmi buzdolabıdır. Mutfak aletidir. Soğutma amacıyla kullanılır. 

Gıdaları soğuk tutarak uzun süre bozulmadan muhafaza 

edilmesini sağlar. 
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    Elektrikli araç ve gereçler farklı elektrik kaynakları ile çalışmaktadır. Bu 

elektrik kaynaklarını şehir elektriği, pil, batarya ve akü olarak sıralayabiliriz. 

 

Şehir Elektriği 

    Kömür, su veya petrolden yararlanı-

larak baraj ve santrallerde üretilen 

elektriktir. Bu elektrik üretildikten sonra 

elektrik telleri yardımıyla şehirlere, ilçe-

lere, köylere iletilmekte ve kullanıma 

sunulmaktadır. 

Peki şehir elektriği ile evimizdeki hangi aletleri çalıştırıyoruz? 

    Evimizde prize takarak çalıştırdığımız tüm araç 

gereçlerin enerjisini şehir elektriği ile sağlamış oluruz. 

Buzdolabı, televizyon, lamba, fırın, ütü, elektrik 

süpürgesi gibi araç gereçleri, şehir elektriğinin 

kullanıldığı araç gereçlere örnek olarak 

gösterebiliriz. 

Şehir  elektriği  kaynağından  çıkarak  evimizdeki  prizlere  

kadar  gelir. 
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Akü 
    Elektrik sağlayan çok sayıda özel pilden oluşmuştur. 

Araba, motosiklet, otobüs, kamyon, uçak, gemi gibi ulaşım 

araçlarını çalıştırmak ve elektriğe ihtiyaç duyan 

ekipmanlarının elektrik ihtiyacını sağlamak için kullanılır. 

Batarya 
    Birden fazla pilin bir araya getirilmesi ile oluşur. 

Bittiğinde tekrar şarj edilebilme özelliği vardır. Telefon, 

telsiz, tablet, dizüstü bilgisayar, kamera gibi araçları 

çalıştırmak için kullanılır. 

Pil 
    Düşük seviyede elektrik enerjisi depolayan araçlardır. 

Daha az enerji harcayan araç gereçleri çalıştırmak için 

kullanılırlar. Kumanda, saat, oyuncak, el feneri, radyo gibi 

aletler pille çalışan araç gereçlere örnektir. 
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1- Aşağıdaki araçlar hangi elektrik kaynağı ile çalışmaktadır? 

Batarya Pil Şehir E. Akü 

Şehir E. 
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2- Aşağıdaki elektrik kaynakları ile çalışan dörder araç yazalım. 

Şehir Elektriği Pil 

Akü Batarya 

3- Aşağıdaki kelimeleri araştıralım. Basitçe açıklayalım. 

JENERATÖR DİNAMO 
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    Piller küçük miktarlarda elektrik enerjisi depolamak için üretilmiş 

cihazlardır. Tek kullanımlık piller olduğu gibi bittiğinde tekrar şarj edilerek  

kullanılabilen piller de vardır. 

    Pillerin içerisinde zehirli maddeler bulunur. Bu maddeler hem 

doğaya hem insan sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle pilleri açıp 

içerisine dokunmak, tadına bakmak, doğaya rastgele atmak doğru bir 

davranış değildir. Çevreye atılan piller zamanla çürür ve içerisindeki 

maddeler toprağa ve suya karışır. 

    Pil, batarya gibi elektrik depolamaya yarayan araçları 

evsel atıklarla karıştırmamalı, farklı bir yerde muhafaza 

ederek pil toplama kutularına atmalıyız. Ayrıca pilleri 

yakarak yok etmeye çalışmanın yanlış olduğunu bilmeliyiz. 

     Şarj edilebilir piller kullanmak hem ekonomik açıdan bütçemize katkı sağlar, hem 

de atık pillerden oluşan çevre kirliliğini en az seviyeye indirir. 

   Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Türkiye’de 

pillerin geri dönüşümüyle ilgilenen kuruluştur. 
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1- Doğru olan cümlelerin başına “D” yanlış olanlara “Y” yazalım. 

2- Pillerin doğaya zararını engellemek için bir çözüm üretelim. 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Bitmiş pilleri biriktirip atık pil kutusuna atmak doğru bir davranıştır. 

Şarj edilebilir piller ülke ekonomisine zarar verir. 

Pillerin içerisini çıplak elle açıp inceleyebiliriz. 

Ülkemizde pillerin toplanması ve geri dönüşümüyle “ TAP ” ilgilenir. 

Okullarda atık pil kutusu bulunması yanlıştır. 

Tükenmiş bir pili toprağa veya suya attığımızda o ortamı kirletir. 
 
Piller toprağa atıldıktan bir süre sonra toprakta kaybolur. 

Pilin doğaya zararını azaltmak için şarj edilebilir piller kullanılabilir. 
 
Pillerin içerisinde kimyasal maddeler bulunur. 

Atık piller bir poşette toplanıp toprağa gömülmelidir. 

Atık piller insana zarar vermez. Sadece suları ve toprağı kirletir. 
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    Elektrik hayatımızın her alanındadır. İşlerimizi kolaylaştırır. Fakat elektriğin 

bilgisizce ve dikkatsizce kullanımı çok tehlikelidir. 

Elektrik; çarpılmalara, yangın çıkmasına ve 

elektrikli aletin patlamasına sebep olabilir. Bu 

tehlikelerin en önemlisi ve en sık yaşananı ise 

elektrik çarpmasıdır. Elektrik çarpması tüm 

vücudumuzun elektrik enerjisine maruz 

kalmasıdır. Çok ciddi yaralanmalara sebep 

olabileceği gibi sonu ölümle de sonuçlanabilir. 

Bu sebeple elektrik kullanımı ile ilgili 

yapacağımız her işte çok dikkatli olmalıyız.  

1. Asla ıslak elle prizlere dokunmamalıyız. 

2. Prizlerin içerisine hiçbir zaman herhangi bir cisim sokmamalıyız. 

3. Elektrikli aletleri suyla temas ettirmemeliyiz. 

4. Elektrikli aletleri ıslak bezle temizlememeliyiz. 

5. Arızalanmış elektrikli aletleri kendimiz tamir etmeye çalışmamalıyız. 

6. Çıplak elle elektrik tellerine dokunmamalıyız. 

Elektriğin tehlikelerinden korunmak için nelere 
dikkat etmeliyiz? 
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 7. Evde küçük çocuk varsa elektrik prizlerine kapak takmalıyız. 

 8. Elektrikli cihaz alırken aldığımız cihazın TSE damgası almış olup olmadığına 

bakmalıyız. TSE damgası cihazın güvenilir olduğunu gösterir. 
 
 

 

 9. Alınan elektronik cihazın kullanım kılavuzunu okumalıyız. 

10. Elektrik tellerinin geçtiği yerlerde uçurtma uçurmamalıyız. 

11.  Elektrik direklerine tırmanmamalıyız. 

12. Elektrik trafolarının bulunduğu yerlerde oyun oynamamalıyız. 

13. Banyodaki prizlere kablo takmalıyız. 

14. Prizlerin duvara tam oturmuş olmasına, arada boşluk kalmamasına veya 

sarkmamasına dikkat etmeliyiz. 
 

15. Yıpranmış elektrik kablolarını, fişleri ve prizleri yenisi ile değiştirmeliyiz. 

16. Yağışlı havalarda elektrik hatlarından uzak durmalıyız. 

17. Elektrikli araç gereçlerle işimiz yoksa fişlerini prizden çekmeliyiz. 

18. Açık kablolara ve prizlere dokunmamalıyız. 

19. Ampul veya priz değiştirilecekse öncesinde sigortayı kapatmalıyız. 

Elektrik uyarı işaretlerine göz atalım. 



   

Islak olan ortamlarda elektrikli 

aletleri çalıştırmamalıyız. 

Elektrikli aletleri fişe takmadan önce 

kapalı olduklarından emin olmalıyız. Aynı prize gereğinden fazla 

elektronik alet bağlamamalıyız. 

Tablet ve telefon şarjda takılıyken 

asla kullanmamalıyız. 

Kırık veya eskimiş prizleri tamir 

ettirmeden kullanmamalıyız. Elektrik kaynaklı yangın çıktığında 

suyla müdahale etmemeliyiz. 3 

2 

1 

4 

5 

6 D 

İ 

K 

K 

A 

T 
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1- Cümleleri eşleştirip tamamlayalım. Şifreyi çözelim. 

SİFRE 

Elektrik kablolarını açıkta …………….…………….…..……… . 

Elektrikli araç alırken ………………...…… damgasını kontrol etmeliyiz. 

 
……………………… içerisine fişten başka cisim sokmak çok tehlikelidir. 

 
Ampulleri ve prizleri değiştirirken …………….………..…… kapatmalıyız. 

 
Bozulan elektrikli aletleri uzman kişiler …………………...…… etmelidir. 

 
İlk kez kullanacağımız aletlerin kullanım …………………..… bakmalıyız. 

 

1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 

 6- 

2- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dolduralım. 
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3- Görseldeki tehlikeyi ve bu tehlike için alınacak önlemi yazalım. 
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1 

2 

3 

5 

6 

4 
 

      Aşağıdaki elektrikli aletlerden 

hangisinin kullanım alanı diğerlerinden 

farklıdır? 

A) B) C) 

     Aşağıdakilerden hangisi temizlik 
alanında kullanılan bir elektrikli eşya-
dır? 
 

A) 

B) 

 C) 

Bilgisayar  

Bulaşık Makinesi 

Klima  

     Aşağıdaki aletlerden hangisi kul-
lanım amacı ile yanlış eşleşmiştir? 
 
A) 

B) 

 

C) 

Yemekleri ısıtmak ya da 

pişirmek için kullanılır. 

Kirlenen çamaşırların te-

mizlenmesini sağlar. 

Kirlenen halı ve yerlerin 

temizliğinde kullanılır. 

     Elektrikle ilgili aşağıdaki cümleler-

den hangisi yanlıştır? 
 
A) 

B) 

 C) 

Günlük hayatımızda bir çok elekt-
rikli alet kullanırız. 

Elektrik enerjisi sınırsız bir enerjidir. 

Elektriğin keşfiyle beraber insan 
hayatı da değişmiştir. 

 Yukarıdakilerden kaç tanesi şehir 
elektriği ile çalışmaktadır? 
 

A) B) C) 

Televizyon 

Kumanda 

Klima 

4 5 

El feneri 

Fırın 

Cep telefonu 

 

3 

      Pillerle ilgili aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi doğru değildir? 
 

A) 

B) 

C) 

Piller küçük miktarda elektrik ener-
jisi depolamak için üretilmiştir. 

Pillerin içindeki zehirli maddeler 
doğaya ve insan sağlığına zarar 
verebilir. 
Biten pilleri evsel atıklarla birlikte 
çöpe atmalıyız. 
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7 

8 

11 

12 

10 

9 

     Aşağıdakilerden hangisi pille ça-
lışan bir alet değildir? 

A) B) 
C) 

Hangisi yukarıda kullanım amacı 

verilen elektrikli aletlerden biri de-
ğildir? 

İletişim, haberleşme ve eğlence. 
Isınmak ya da serinlemek. 
Trafikte düzeni sağlamak. 
Yiyecekleri uzun süre taze saklamak  
 

A) B) 

C) Fırın  

Buzdolabı  Klima  

    Aşağıdakilerden hangisi elektriğin 
neden olduğu tehlikelerden biridir? 

A) 

B) 

C) 

Elektrik tasarrufu  
 

Elektrik çarpması  

Yüksekten düşme  

    Aşağıdakilerden hangisi elektriğin 

tehlikelerinden korunmak için yapma-

mız gerekenlerden biri değildir? 

A) 

B) 

C) 

Prizlere ıslak elle dokunmamak. 
 

Arızalanan elektrikli aletleri 
kendi kendimize tamir etmek. 

Elektrikli aletleri suyla temas et-
tirmemek. 

Görseldeki gibi bir olayla 
karşılaşmamak için evde 
elektrikle ilgili hangi önlem 
alınmalıdır? 

A) 

B) 

C) 

Küçük çocukların ulaşabilecekleri 
prizlere kapak takılmalıdır. 
 

Arızalanan bir alet ya da priz 
varsa elektrikçiye yaptırılmalıdır. 

Elektrik direkleri yerleşim yerlerin-
den uzak yerlere yapılmalıdır. 

     Aşağıdakilerden hangisi elektrik 
tehlikesi uyarı levhalarından biri ola-
maz? 

A) B) C) 

 



Ödevlerini yazmak için bu sayfayı kullanabilirsin 

 Ödev Defterim
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 Cevap Anahtarı
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1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 
13- 
14- 
15- 
16- 
17- 
18- 

 
 

B 
A 
C 
A 
C 
B 
A 
A 
C 
B 
C 
B 
A 
C 
B 
C 
B 
C 

GEZEGENİMİZİ 
TANIYALIM 

BEŞ 
DUYUMUZ 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 

B 
C 
C 
A 
A 
B 
C 
B 
A 
C 
B 
B 
 

KUVVETİ 
TANIYALIM 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 

B 
C 
A 
B 
C 
A 
A 
C 
B 
B 
B 
C 
 
 
 

ÇEVREMİZDEKİ 
IŞIK VE SESLER 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 
13- 
14- 
 

A 
C 
B 
B 
A 
C 
B 
C 
B 
A 
C 
B 
B 
C 

CANLILAR 
DÜNYASINA 
YOLCULUK 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 
13- 

C 
B 
C 
A 
A 
B 
A 
C 
B 
B 
C 
B 
B 
 
 

MADDEYİ 
TANIYALIM 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 
 

C 
B 
C 
A 
B 
B 
C 
B 
A 
C 
B 
A 
 
 

 

ELEKTRİKLİ 
ARAÇLAR 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 

C 
B 
C 
B 
A 
C 
B 
C 
B 
C 
A 
C 
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