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Meh met Âkif ER SOY

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.

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!
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Ünite - 1 Gezegenimizi Tanıyalım

Dünya, Güneş sistemindeki dokuz gezegenden biridir. 
Ayrıca üzerinde insanların yaşadığı tek gezegendir. Dün-
ya'nın şekli bir top, portakal ya da geceleri gördüğümüz 
Ay'a benzer. Ama onlar gibi tam yuvarlak değildir. Dün-
ya'mız alttan ve üstten basık, ortası biraz şişkin olan küredir.

Dünya'nın şeklini ve hareketlerini inceleyen bilim dalına gökbilim (ast-
ronomi) denir.

Eskiden beri insanlar yaşadığı Dünya'nın şeklini merak etmişlerdir. O 
zamanlar teknoloji bu kadar gelişmediği için insanlar Dünya'nın yuvarlak 
olduğunu bilmiyorlardı.

Dünya'nın bir tepsi gibi düz olduğunu düşünenler vardı. Bazı insan-
lar Dünya'nın kocaman bir öküzün boynuzları üzerinde duran bir nesne 
olduğunu sanıyorlardı. Thales, Aristo, Biruni, Pisagor, Macellan olmak 
üzere birçok bilim insanı bu konuda çalışmalar yaptı. Yapılan araştırma-
lar sonunda Dünya'nın yuvarlak olduğu öğrenildi. Ayrıca gelişen bilim ve 
teknoloji sayesinde de Dünya'nın küre şeklinde olduğu ispatlanmıştır.

Dünya'nın Yuvarlak Olduğunu Kanıtlayan Olaylar

Dünya’mızın Şekli

Dünya'nın uzaydan çekilen resimlerinde Dünya'nın küre şek-
linde olması.

1

2
Dünya'nın Ay üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olması.

4
Kıyıdan uzaklaşan bir geminin önce gövdesi, 
sonra bacası, daha sonra dumanının gözden 
kaybolması.

3
Sürekli aynı yöne doğru ve aynı yükseltiden uçan uçağın, ilk 
kalktığı yere tekrar gelmesi.
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Ünite - 1

Dünya modelini incelediğimizde Dünya'nın karalar ve su-
lardan oluştuğunu görürüz.

Türkiye

• Su küre • Taş küre • Ağır küre

1
Dünya'nın Gözlenebilen

Katmanları

• Hava küre (Atmosfer) • Ateş küre

2
Dünya'nın Gözlenemeyen

Katmanları

Oysa ki Dünya'nın katmanları iki grupta incelenir.

Taş Küre: Dünya'nın karalardan oluşan tabakasıdır. Taşlar, topraklar, kaya-
lar, okyanus dipleri, deniz tabanları taş küreyi oluşturur. İnsanlar, birçok bitki 
ve hayvan taş kürede yaşar. Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına "kıta" 
denir. Dünya'yı 4 parçaya ayırırsak, 1 parçası kara, 3 parçası su olur.

Su Küre: Yer küredeki mavi renkli kısımlardır. Okyanuslar, denizler, göller, 
akarsular su küreyi oluşturur. Dünya üzerinde kıtaları birbirinden ayıran bü-
yük su kütlelerine "okyanus" denir. 

Hava Küre: Dünya'nın gözle görülemeyen ama hissedilen, Dünya'yı çepeçev-
re saran gaz tabakasıdır. Su ve toprakta da hava bulunur. Solucan ve köste-
bek topraktaki havayı balıklarda sudaki havayı kullanarak solunum yaparlar.

Dünya Güneş'in çevresindeki 1 tam dolanımını 365 gün 6 saatte tamam-
lar. Bu sürede  mevsimler oluşur. Bunlar: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış.

Dünya kendi çevresindeki dönüşünü 1 günde tamamlar. Bu sürede gece - 
gündüz oluşur. Bir gün 24 saattir.

 Gezegenimizi Tanıyalım

Dünya’mızın Yapısı



Adı:

Soyadı:
Etkinlik Sayfam
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Gezegenimizi Tanıyalım

Aşağıdaki resmi verilen bilim insanlarından Dünya'nın şekli ile ilgili 
araştırma yapanların yuvarlağını boyayalım.

Biruni Edison Mehmet Akif Ersoy

Aristo Osman Zeki Üngör Pisagor

Mustafa Kemal Atatürk Macellan Albert Einstein

Aşağıdaki resimlerden Dünya'nın şekline benzeyenlere "3" işareti, 
benzemeyenlere "7" işareti koyalım.
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Aşağıdaki resimlerden hangileri Dünya'nın yuvarlak olduğunun 
kanıtıdır? İşaretleyelim.

+ + +

Aşağıdaki filin elinde tuttuğu tabloya Dünya'nın kendi çevresinde 
dönmesiyle neler oluştuğunu, kelebeğin elindeki tabelaya da Dünya'nın 
Güneş çevresinde dönmesi sonucunda neler oluştuğunu yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ünite - 1  Gezegenimizi Tanıyalım
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Mevsimleri anlatan yazılar ile resimlerini eşleştirelim.

Doğanın rengârenk olmaya başladığı 
mevsimdir. Kırlar yeşillenir, ağaçlar 
çiçek açar.

Havalar iyice soğur. Genellikle kar 
veya yağmur yağar.

Havalar iyice ısınır. Meyveler olgun-
laşır. Okullar ise tatil olur.

Ağaçların yaprakları sararmaya ve 
dökülmeye başlar. Serin, yağmurlu 
ve rüzgârlı günlerin sayısı artar.

Trenin vagonlarında karışık olarak yazılmış kelimelerden anlamlı 
cümleler oluşturalım.

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

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

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

benzer küreye şekliDünya'nın

Dünya doğru batıdan döner doğuya

dörtte sudur üçü Dünya'nın

Gezegenimizi Tanıyalım
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Ünite - 1

Denizleri ve karaları uygun renklerde boyayarak haritaları ta-
mamlayalım.

Aşağıdaki resimlerde taş küreyi oluşturan unsurların altına "7" 
işareti koyalım. Altta verilen cümleyi tamamlayalım.

İşaretlenmeyen resimler ....................................... küreyi oluşturur.

Türkiye Haritası

Dünya Haritası

 Gezegenimizi Tanıyalım
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Gezegenimizi Tanıyalım

Aşağıdaki çiçeklerin yapraklarına ipuçlarından yararlanarak ne-
lerin su küreyi ve taş küreyi oluşturduğunu yazarak, boşlukları ta-
mamlayalım.

d..............

g............

o..............

su
küre

taş
küre

Aşağıdakilerden su küreyi oluşturanları su küre balonu ile, taş kü-
reyi oluşturanları taş küre balonu ile eşleştirelim.

su
küre

taş
küre

dağ

kıta

ova

dere

yer altı 
suları

şehir

okyanus
vadi

orman

akarsu

buzullar

t..............

t.............

k..............
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Ünite - 1

Aşağıdaki hikâyede su küre ile ilgili olan kelimelerin altını mavi boya 
kalemi ile, taş küre ile ilgili olan kelimelerin altını yeşil boya kalemi 
ile çizelim. Hikâyeyi okuduktan sonra başlığı yazmayı unutmayalım.

Yemyeşil ormandaki küçük bir derede iki küçük kurbağa yaşarmış. 
Bu kurbağalar kendilerini hiç beğenmezmiş.

Bir gün, kırmızı elbiseli bir kelebek görmüşler. Rengini çok beğenmiş-
ler. Ertesi gün sarı - siyah çizgili bir arı görmüşler. Onu da çok beğen-
mişler. Çiçekler de rengârenkmiş. Sadece ağaçlar, çimenler ve kurba-
ğalar yemyeşilmiş bu yerde.

Kurbağaların çok üzüldüğünü gören ağaç onları yanına çağırmış:          
- Küçük kurbağalar üzülmeyin. Eğer siz renkli olsaydınız düşmanlarınız 
sizi hemen fark eder ve yerdi, demiş. Kurbağalar ağacın söylediklerine 
hak vermiş.

Aşağıdaki soruların cevap şıklarının harflerini şifre kutusuna yaza-
lım. Şifreyi çözelim.

Ş‹F RE

3 Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın katmanlarından değildir?

N. Toprak küre Z. Su küre Ç. Hava küre

5 Dünya'nın etrafını saran tabakanın adı nedir?

E. Su küre A. Hava küre C. Taş küre

2 Dünya'nın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

A. Pırasa Ü. Portakal O. Muz

4 Dünya üzerinde kıtaları birbirinden ayıran büyük su kütleleri-
nin adı nedir?

O. Deniz K. Göl Y. Okyanus

 Gezegenimizi Tanıyalım

Aşağıdakilerden hangisi taş küreyi oluşturmaz?

S. Okyanus dibi H. Deniz tabanı D. Nehirler

1

3

4

5



Adı:

Soyadı:
Etkinlik Sayfam
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Gezegenimizi Tanıyalım

m i k l o t e o y ı l d e k ı ş

e c l a k n i k d a ğ e v m k t

v s u k ü r e y y g t n g e ı y

s ı y a t ğ e a t ö ı i c e t a

i d e g e c e n a l y z ü g a z

m ı k ş e t e u h a v a k ü r e

t a ş k ü r e s i l k b a h a r

s o n b a h a r ı k g ü n d ü z

mevsim gece gündüz sonbahar

hava küre su küre taş küre okyanus

kış ilkbahar yaz yıl

deniz dağ göl kıta

Gezegenimiz ile ilgili aşağıdaki terimleri bulmacadan bulup boya-
yalım.

Bilmecelerin cevaplarını bulmacaya yerleştirelim.

2 Gece gündüz yufka açar.

5

7

3

6

4

1

21 Açarsam dünya olur, yakarsam kül olur.1

3
Bozulduğu hâlde tamir edilmeyen 
şey nedir?

3

4 Nar tanesi, nur tanesi, bu dünya-
nın bir tanesi.

4

5 Ateşe girer yanmaz, suya düşer ıs-
lanmaz.

5

6 Biz biz idik.Yüz bir tane kız idik.
Gece oldu dizildik.Sabah oldu silindik.

6

7 Ortası ateş, üstü taş içinde milyonlarca 
baş.

7
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 Gezegenimizi TanıyalımÜnite - 1

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların kutusunu yeşile, yanlış 
olanların kutusunu kırmızıya boyayalım.

Dünya'nın şekli silindire benzer.

Dünya Güneş'in çevresini 365 gün 6 saatte dolaşır.

Dünya yüzeyinde karalar sulardan daha fazladır.

Dünya kendi çevresinde dönerken gece ve gündüz oluşur.

Eskiden insanlar Dünya'nın tepsiye benzediğine inanıyorlardı.

Dünya'nın etrafını saran hava tabakası vardır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden 
uygun olanlarıyla tamamlayalım.

Dünya'nın büyük bir kısmını ............... oluşturur.

Dağlar, taşlar, topraklar ............................. dedir.

Pisagor, Biruni, Aristo, Macellan Dünya'nın ................................. oldu-
ğu görüşünü savunmuştur.

Dünya kendi çevresindeki dönüşünü ..................................... tamamlar.

Dünya Güneş'in çevresinde dönerken ............................. oluşur.

Dünya'nın şeklini ve hareketlerini inceleyen bilim dalına ....................... 
denir.

astronomi

mevsimler

su

yirmi dört saatte

yuvarlak

taş küre
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Gezegenimizi Tanıyalım

1.  
Dünya'nın çevre-
sini saran ve içeri-
sinde gazlar bulu-
nan tabakanın adı 
nedir?

	 	 Öğretmenin sorduğu soruyu 
hangi öğrenci doğru cevapla-
mıştır?

 

B. hava tabakası

C. kara tabakası

A. su tabakası

3.  Aşağıdakilerden hangisi ha-
vanın varlığına kanıt olamaz?

A. Uyumak.
 B. Balonu şişirmek. 
 C.  Vantilatörün karşısına geçtiği-

mizde hissedilen serinlik.

6.  Haritalarda su alanlarını ayırt 
etmemiz için hangi renk kul-
lanılır?

 A. yeşil B. mavi C. sarı

4.  Yağmur, rüzgâr, kar gibi hava 
olaylarının gerçekleştiği hava 
tabakasına ne ad verilir? 

 A. teleskop B. atmosfer C. gaz

5.       I       II     III

  

  Yukarıda numaralı maddeler-
den hangileri Dünya'nın yapı-
sında yer alır?

A. I ve III
 B. II ve III 
 C. I, II ve III

2.  Dünya kendi etrafını _	 döner, 
Güneş'in etrafını _ dolanır.

  Yukarıdaki cümlede _	 ve _	

yerine yazılabilecek kelimeler 
hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?

 _ _

B. 24 saatte 365 gün 
6 saatte

A. 365 gün 
6 saatte

24 saatte

C. 1 yılda 1 günde

Test - 1
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7.  

 

  Hangi tavşanın gösterdiği re-
sim Dünya'nın şekline örnek-
tir?

 A.  B.  C. 
 

10. Aşağıdaki haritaya bakarak 
aşağıdakilerden hangisini söy-
leyemeyiz?

2
1

 A. 1 numaralı yer su küredir. 
 B. 2 numaralı yer taş küredir. 

C. 1 numaralı yer yeşile boyanma-
lıdır.

8.  
İfadeler

Doğru
Yanlış

Taş, toprak, kaya Dünya'nın 
kara tabakasını oluşturur. 

Bisiklet tekeri ve balonun 
içindeki havanın varlığına 
örnektir.

Denizler karaları oluşturur.

 

  

  Tabloda yer alan ifadelerden 
doğru olanlara D, yanlış olan-
lara Y yazın. Tablonun "Doğ-
ru - Yanlış" bölümünü doldur-
duğunuzda aşağıdakilerden 
hangisini bulursunuz?

 A. 
D
D
Y

 B. 
D
Y
D

 C. 
Y
Y
D

 

11. okyanus kıta atmosfer

  Yukarıda yazılanlar sırasıyla 
Dünya'nın hangi katmanlarını 
oluşturur?

 A. taş küre - su küre - hava küre 
 B. su küre - taş küre - hava küre 
 C. hava küre - su küre - taş küre

9.   Aşağıdaki bilim insanlarından 
hangisi astronomi alanında 
çalışmıştır?

 A. Pisagor B. Graham Bell
C.Edison

12. l Haritalarda hava küreye yer ve-
rilmez.

l Haritalarda mavi renk su küreyi 
gösterir.

l Haritadaki yeşil, sarı, kahveren-
gi renkler taş küreyi gösterir.  

  Yukarıdaki ifadelerden kaç 
tanesi doğrudur?

 A. 1 B. 2 C. 3

Test - 1  Gezegenimizi Tanıyalım
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Gezegenimizi Tanıyalım

4.  

  Haritayı incelediğimizde aşa-
ğıdakilerden hangisini söyle-
yemeyiz?

A. Türkiye'nin üç tarafı sularla 
çevrilidir. 

B. Türkiye'nin Asya ve Avrupa 
Kıtası'nda toprakları vardır.

 C. Türkiye'de hava yoktur.

1.  Dünya haritasına bakan bir 
öğrenci, Dünya'nın hangi ta-
bakalarını harita üzerinde gö-
rebilir?

 A. hava - su 
 B. su - kara 
 C. kara - hava

3.  Eskiden insanlar Dünya'nın ökü-
zün boynuzları arasında bir nes-
ne olduğunu sanıyorlardı. Yapı-
lan ........... sonunda Dünya'nın 
........... şeklinde olduğu öğrenildi.

  Yukarıda boş bırakılan yerle-
re sırayla ne yazılmalıdır?

A. çalışmalar, daire 
B. araştırmalar, küre
C. araştırmalar, çember

5. 
◗  Yönleri bulmanıza yardımcı 

olurum,
◗		Doğudan doğar, batıdan batarım,
◗		Dünya'nın gördüğüm tarafını 

aydınlatırım. Işık ve ısı saçarım.
  

    Bize kendini tanıtan gök cis-
mi kimdir?

 A. Güneş B. Ay C. Dünya

6.  

IIIIII

  Yukarıdaki resimlerden han-
gisinde Dünya'nın görülebilir 
katmanlarının hepsi bir arada 
verilmiştir?

 A. III B. II C. I

Test - 2

2.    

1 2

  Yukarıdaki resme bakarak 
Dünya'nın 1 ve 2 numaralı 
bölgelerinde hangi zamanın 
yaşandığını söyleyebiliriz?

    1         2   
A. gece gündüz
B. gündüz gece
C. kış yaz
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9.  taş kara tabakasıH

okyanus tabanı su küre▼

gökyüzü hava küre_

  Yukarıdaki tabloda hangi 
sembolde hata yapılmıştır?

 A. ▼									B. H C. _

7.      mevsimler

365 gün 6 saat

12 ay
  Yukarıdaki zaman dilimle-

ri aşağıdakilerden hangisini 
gösterir?

A.  Ay'ın Güneş çevresindeki do-
lanım süresini 

B. Güneş'in Dünya çevresindeki 
dolanım süresini 

 C.   Dünya'nın Güneş çevresindeki 
dolanım süresini

11.       

  Portakalı Dünya, karpuzu 
Güneş gibi düşünelim. Dönüş 
süresi 1 yıl olan durum aşa-
ğıdakilerden hangisi olur?

A. Karpuzun portakal çevresinde 
dolanması

B. Portakalın karpuzun çevresin-
de dolanması

C. Portakalın kendi çevresinde 
dolanması

8.  
Çocuklar, Dünya'nın 
kendi etrafında dö-
nüşü sonucunda aşa-
ğıdakilerden hangisi 
oluşur?

  Hangi seçenekte cevabı veren 
çocuk öğretmeninin sorusunu 
doğru cevaplamıştır?

  A. Mevsimler oluşur. 
 B. Gece ve gündüz oluşur. 
 C. Yağmur oluşur.

10. Yasemin pastasını 4 
dilime ayırdı. Dün-
ya'daki su oranı kadarı-

nı arkadaşları ile birlikte yedi. Kara 
oranı kadarı pasta ise arttı.

  Hangi seçenekte artan ve ye-
nen pasta oranı doğru veril-
miştir?

 artan pasta
miktarı

yenen pasta
miktarı

A. 1
3

2
3

B. 1
4

3
4

C. 3
4

1
4

Test - 2  Gezegenimizi Tanıyalım
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Beş DuyumuzÜnite - 2

1. Göz
Canlıların görme organıdır. 
Göze dünyaya açılan pencere ismi de verilebilir.
Vücudumuzun baş kısmında yer alır.
İki gözümüz vardır.

Canlıların duyma organıdır. 
Başımızın yan taraflarında bulunur.
İki kulağımız vardır.
Çevremizdeki sesleri kulaklarımız sayesinde işitiriz.
Kulak ile konuşma arasında ilişki vardır. Doğuştan kulağı 
duymayan insanlar konuşamazlar.

2. Kulaklar

3. Burun
Canlıların koku alma duyu organıdır. Bunun yanı sıra nefes 
almaya da yarar. İçindeki kıllar ve yapışkan sıvı sayesinde ha-
vayı ısıtır, temizler, nemlendirir.

4. Dil

Tat almaya (besinlerin tatlı, ekşi, tuzlu, acı olma durumları)  
ve konuşmaya yarayan organımızdır.

5. Deri
Dokunma duyusu organıdır.
Sıcağı, soğuğu, acıyı, serti, yumuşağı deri ile anlarız.
Vücudumuzu tamamen kaplar. Bu nedenle en büyük duyu organıdır.
Vücudun hava almasını sağlar.
Vücut ısısını ayarlar.
Vücudu dış etkilerden korur. (Çarpma, mikroplar vb.)

Duyu Organlarımız ve Görevleri

Beş duyu organımız vardır. Bunlar;



20

Beş Duyumuz

Göz sağlığımızı korumak için;
✓ Gözlerimizi temiz tutalım.
✓ Başkalarının gözlüğünü takmayalım.
✓ Televizyon ve bilgisayar ekranına uzun süre ve yakından bakmayalım.
✓ Gözlerimizi aşırı ışıktan koruyalım.
✓ Okuma ve yazma sırasında göz ile cisim arasında 30 cm'den fazla uzaklık  

 olmasına özen gösterelim.

Kulak sağlığımızı korumak için;
✓ Yüksek sesle müzik dinlemeyelim.
✓  Kulaklarımızın içine bir şey sokmayalım.
✓ Başkalarının kulaklarına yüksek sesle bağırmayalım.
✓  Gürültülü ortamlarda bulunmayalım.
✓  Kulaklarımızı darbelerden koruyalım.

Burun sağlığımızı korumak için;
✓  Burnumuzu bol su ile yıkayarak temizleyelim.
✓  Burnumuza bir şey sokmayalım.
✓ Burun kıllarımızı koparmayalım.
✓  Burun kanamalarında burnumuzu sıkalım ya da burnumuzun 

üzerine buz koyalım.

Deri sağlığımızı korumak için;
✓  Bol bol su içelim.
✓  Düzenli olarak banyo yapalım.
✓ Güneş ışınlarından korunalım.
✓  Yaralanma, yanma, ezilme ve kesiklerden sakınalım.

Dil sağlığımızı korumak için;
✓  Aşırı sıcak ve soğuk gıdalar tüketmeyelim.
✓  Dişlerimizi fırçalayarak ağzımızı temizleyelim.

Duyu Organlarımızın Sağlığını Koruyalım

Ünite - 2



Beş Duyumuz
Adı:

Soyadı:
Etkinlik Sayfam
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Dünyaya açılan pencere olarak adlandırılan görme 
duyusu organıdır.

Koku ve nefes almaya yarayan duyu organıdır.

Vücudun hava almasını sağlayan, dokunma duyusu 
organıdır.

Aşağıda verilen cümleleri okuyalım. Cümleler hangi duyu organ-
ları ile ilgilidir? Örnekteki gibi işaretleyelim.

Duyu organlarımızı görevleriyle eşleştirelim.

İşitme organıdır.

Konuşmaya yarayan tat alma duyusu organıdır.

Göz Kulak Deri Burun Dil
Babam gazete okuyor.

Yemek acı olmuş.

Ninem kazak örüyor.

Dedem radyodan haberleri 
dinliyor.

Annemin pişirdiği kekin ko-
kusu etrafa yayıldı.

Bu yastık çok yumuşakmış.

Bahçedeki köpekler havlıyor.

Televizyon ekranı pürüzsüz.

Duyu Organları
Cümleler
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Beş Duyumuz

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların 
başına "Y" yazalım. Yanlış olanların altına doğrusunu yazalım.

Derimiz vücudumuzu dış etkilerden korur.

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

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

Besinlerin tatlı, ekşi, acı, veya tuzlu olup olmadığını ağzımızla anlarız.

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

Kulak sağlığımız için beslenmemize dikkat etmeli bol bol havuç 
tüketmeliyiz.

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

Gözlerimiz kapalı olsa da tüm sesleri duyabiliriz.

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

Burnumuzu karıştırarak temizleriz.

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

Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız.

Resimdeki varlıkları örnekteki gibi çocuğun duyu organlarından 
uygun olanları ile eşleştirelim.

:
;

Ünite - 2
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Konuşma balonlarını dikkatlice okuyalım. Çocukların hangi duyu 
organlarını kullandıklarını tabloya yazalım.

Resimlerdeki insanlar hangi duyu organlarını kullanıyor? Altların-
daki kutulara yazalım.

Kaan

Bu parfüm harika!

Bu yemeğin tuzu eksik.

Ayşenur

Yaşasın, zil çaldı!

Miraç

Ay, bu su çok sıcak!

Selin

Çocuk Kullandığı Duyu Organı

Selin

Ayşenur

Miraç

Kaan

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

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

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

.............................................
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Beş Duyumuz

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerde ta-
mamlayalım.

Duyu organlarımızı bulup bulmacayı çözelim.

Burun kanamalarında burnu ..................................................... .

Televizyona uzun süre ..................................................... .

Arkadaşımızın kulağına ..................................................... .

Burun kıllarını ..................................................... .

Başkalarının gözlüğünü ..................................................... .

Yüksek sesle müzik ..................................................... .

1 Ben olmasam portakalın, çikolatanın, dondurmanın tadını bilemezsin.

2

4 Ben olmasam çiçeğin, yemeğin, kekin kokusunu duyamazsın.

3
Ben olmasam cıvıldayan kuşları, uğuldayan rüzgârı, insanların seslerini 
duyamazsın.

1

4

2

3

Ben olmasam babanın saçını okşamasını, masanın sertliğini hissede-
mezsin.

Ünite - 2
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Yapbozlarda hangi duyu organı ile ilgili parça bulunmamaktadır? 
Altlarındaki boşluğa yazalım.

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

Aşağıda verilen kelimeleri bulmacada bulalım. Kelimeleri bulduk-
tan sonra açıkta kalan harfleri sırayla yazarak şifreye bulalım.

D O K U N M A K

D G U B T K Y K

G Ö Z U A U U O

İ R O R T L R K

R M G U M A A L

E E N N A K L A

D U Y M A A R M

I M I Z D İ L A

Burun

Kulak

Göz

Dil

Deri

Koklama

Duyma

Dokunmak

Tatma

Görme

Ş‹F RE
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Beş Duyumuz

Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden kurallı ve anlamlı cüm-
leler oluşturulup altlarına yazalım.

Çocuklar hangi duyu organlarımızın sağlığından bahsetmektedir. 
Altlarına yazalım.

organlarımızın koruyunduyu sağlığını

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

ağzınızı dişlerinizifırçalayarak temizleyin

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

ekranına televizyon sürebakmayın uzun

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

yıkayın su burnunuzubol ile

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

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

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

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

Ağız ve diş temizliğine 
dikkat edilmelidir.

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

Sesin yüksek olduğu 
ortamlarda uzun süre 
durulmamalıdır.

Ne olduğunu bilme-
diğimiz maddeleri 
koklamamalıyız.

Tozdan, kirden ve aşı-
rı ışıktan korunmalıdır.

Ünite - 2
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1.  Aşağıdakilerden hangisi can-
lıların görme organı olan ve 
dünyaya açılan pencere ola-
rak bilinen duyu organımız-
dır?

 A. kulak B. dil C. göz

7.  Aşağıdakilerden hangisi duyu 
organımızdır?

 A.  B.  C. 

6.  _ Nefes almaya yarar.

  X Koku almaya yarar.

  k İşitmeye yarar.

  Yukarıda verilenlerden hangi-
si burun ile ilgili değildir?

 A. k B. X C. _

3.       

Kulak

Burun

Boğaz

Göz

Dil

Deri

  Tahtaya yazılanlardan hangisi 
duyu organlarımızdan değil-
dir?

 A. burun B. boğaz C. deri

4.  Aşağıdakilerden hangisi ko-
nuşmaya yarayan organımız-
dır?

 A. kulak B. deri C. dil

5. 
Vücudumuzu tamamen 
kaplayan en büyük du-
yu organımız hangisidir?

Ali

 
 

  Ali'nin sorusuna doğru cevabı 
veren kimdir?

 
Kulak

A.

Deri
B.

Göz
C.

2.  

Şeyma

  Şeyma, hangi duyu organımı-
zın sağlığı için öneride bulu-
nuyor?

 A. kulak B. burun C. göz

Yüksek sesle mü-
zik dinlemeyin.

Test - 3
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Beş DuyumuzTest - 3

8.  
Bol bol su için.

Yaralanma, yanma ve 
kesiklerden sakının.

  Yukarıdaki çocukların verdiği 
bilgiler hangi duyu organımı-
zın sağlığı için söylenmiştir?

 A. burun       B. deri C. kulak

10. Aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A. Burnu bol su ile yıkayın.
B. Burnunuza bir şey sokmayın.
C. Burun kıllarını koparın.

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlış 
bir davranıştır?

A. Kulağınıza sivri uçlu cisimler 
sokmayın.

B.  Burun kanamalarında burnu-
nuzu sıkın.

C. Deriyi bol bol sıkın.

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
göz sağlığımız için yazılma-
mıştır?

A. Aşırı sıcak gıdalar tüketmeyelim.
B.  Başkalarının gözlüğünü takma-

yalım.
C. Aşırı ışık olan ortamlarda bu-

lunmayalım.

14.     

  Yukarıdaki oyunu oynayan 
çocuklar ebeyi hangi duyu or-
ganını kullanarak bulur?

A. Göz    B. Kulak    C. Burun

11. 
Ben bir mikrobum.

  Aşağıdaki duyu organlarımız-
dan hangisi mikropların vücu-
dumuza girmesini engeller?

 A. deri B. kulak C. dil

13.  

  Babaannem 
hangi duyu or-
ganı ile ilgili 
sağlık sorunu 

yaşıyor olabilir?

 A. deri B. kulak C. burun

Babaannemi arıyo-
rum ama babaan-
nem cevap vermiyor.



Beş Duyumuz
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Test - 4

1. 
Soluk alırken havadaki 
toz ve mikropların vü-
cudumuza girmesine 
izin vermez.

   

  Öğretmenin açıklamasını yap-
tığı duyu organımız aşağıda-
kilerden hangisidir?

 A. burun B. dil C. deri

2.  Kitap okuma sırasında kitapla gö-
zümüz arasında ...................... 
santimetre mesafe olmalıdır. 

  Cümlesindeki boşluğu doğru 
tamamlayan seçenek aşağıda-
kilerden hangisidir?

A. 10 - 20
B. 30 - 35
C. 15 - 25  

4.  

gö
z

ku
la

k

bu
ru

n

di
l

de
ri

1 Yemek tuzsuz 

olmuş.

2 Annemin saçla-

rı sarıdır.

3 Mırıldandığın 

şarkının adı ne?

4 Annem parfüm 

sıkmış.

✗

✗

✗

✗ 

  

  Kenan davranışlar karşısında kul-
lanılan duyu organlar tablosuna 
işaret koymuştur. Tablonun ka-
çıncı bölümünde yanlış işaret-
leme yapmıştır?

A. 1       B. 3       C. 4 

5.  Aynı zamanda dengede dur-
mamıza yardımcı olan duyu 
organımız hangisidir? 

A.      B.  

       C. 

3. 
   
    

  Hangi iki organ birbiriyle iliş-
kilidir?

A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III

I II III IV
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Beş DuyumuzTest - 4

6.   – Anne bu akşam yemekte köfte 
ve patates var değil mi?

  – Evet. Nasıl tahmin ettin? 
  Arda yemekte ne olduğunu 

hangi duyu organını kullana-
rak tahmin etmiştir?

A.   B.   C. 

10. Kardeşime banyo yaptıracak 
olan annem hangi duyu orga-
nını kullanarak suyun sıcaklı-
ğını anlar?

A.    B.   C.   8.  Kerem sabah erkenden kalktı. 
Toprağın mis kokusunu içine 
çekti. Güneş yeni doğuyordu. 
Kuşlar ne kadar da coşkulu ötü-
yor bugün diyerek gülümsedi. 

  Verilen paragrafta sırasıyla 
hangi duyu organları kullanıl-
mıştır? 

A. burun, kulak, göz
B. göz, burun, kulak
C. burun, göz, kulak

11. Aşağıdaki soruları cevapla-
yan Yağız'ın hangi sorunun 
cevabını gözlerini kullanarak 
vermesine gerek yoktur? 

A. Bu kimin çantası?
B. Hava soğuk mu?
C. Mektupta ne yazıyor?

7.     

  

  Resmi verilenlerden kaç tane-

si duyu organlarımızdandır? 

A. 4       B. 3       C. 2

9.  (.....) Bilmediğimiz maddelerin 
tadına bakarak onları tanıyabili-
riz.

  (.....) Işık kaynağına doğrudan 
bakmamalıyız.

  (.....) Öğle sıcağında güneşlen-
meyi unutmayalım. 

  Yukarıda verilen cümleler 
Doğru, Yanlış olarak işaretle-
necektir. Doğru sıralama na-
sıl olmalıdır? 

A.   D
  D
  Y

  B.   Y
  Y
  D

 C.   Y
  D
  Y
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Hareketsiz cisimler kendiliğinden hareket etmezler. Ancak dışarıdan bir kuv-
vet uygulandığında hareket edebilirler.

KUVVET

Duran bir varlığı harekete 
geçiren etki

Hareketin yönünü değiştiren 
etki

Hareket eden bir varlığı dur-
duran etki

Cismin şeklini değiştirebilen 
etki

Sallanma: Cisimlerin sağa-sola ya da öne-arkaya hareket et-
mesidir. Beşiğin yaptığı hareket buna örnektir.

Dönme: Bir hareketlinin sürekli aynı yörüngede dönmesi-
dir. Topacın yaptığı hareket buna örnektir.

Kuvveti Tanıyalım

Varlıkların Hareket Özellikleri

Yön Değiştirme: Hareketli bir cismin dış etkilere maruz 
kalarak yön değiştirmesidir. Tenis oynarken topun hare-
keti buna örnektir.

Hızlanma: Hareket hâlindeki cisme, hareket yönünde uygulanan kuv-
vet, cismin hızını artırır. Pistten kalkan uçağın harekti buna örnektir.

Yavaşlama: Hareket hâlindeki cisme, harekete zıt yönde uygu-
lanan kuvvet cismin hızını azaltır ya da cismi durdurur. Durağa 
yaklaşan otobüsün hareketi buna örnektir.
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Kuvveti TanıyalımÜnite - 3

1. Hareket hâlindeki taşıtı durdurmaya çalışmak kazalara sebep olabilir.
2. Okul koridorunda koşan öğrencinin duran öğrenciye çarpması sonucu 

her ikisi de yaralanabilir.
3. Aniden duran bisiklet sürücüsü bisikletten fırlayabilir.
4. Salıncakta sallanan arkadaşımız hızla bize çarpabilir.
5. Aniden duran taşıttaki yolcular öne savrulabilir.

Kuvvet iki yönlü uygulanır. Kapıyı açmak için kapıya çekme kuvveti, kapat-
mak için ise itme kuvveti uygulanır.

Hareket eden bir cisme ters yönden kuvvet uygulanırsa cis-
min hızı yavaşlar veya cisim durur.

Hareket eden cisimlere hareket yönünde bir kuvvet uygula-
nırsa cisim daha da hızlanır.

İtme

Kendimizi doğru uygulanan kuv-
vetlerdir.

Çekme

Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler

Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma



Kuvveti Tanıyalım
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Cümlelerde yer alan çiçeklerin yerine gelmesi gereken kelimeyi 
bulalım. Farklı kelime bulunan çiçeği kırmızı renge boyayalım.

Resimleri inceleyelim. Kelimelerle resimleri eşleştirelim.

Cisimlere uygulanan itme ve çekmeye  denir.

Duran bir cismi harekete geçirebilen etkiye  denir.

Hareket hâlindeki bir cismi durdurabilen etkiye  denir.

Dokunma duyusuna  denir.

Hareket eden bir cismin süratini ve yönünü değiştirebilen etkiye  denir.

Çiçek yerine yazılması gereken cevapları yazalım.  

İtme

Dönme

Çekme
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Kuvveti TanıyalımÜnite - 3

Aşağıdaki ifadeler doğru ise boş kutulara "D", yanlış ise "Y" harfi 
yazalım.

Varlıkların hareket özellikleri ile verilen hareketleri eşleştirelim. 
Hangi hareket özelliğine örnek verilmemiştir? Bulalım.

Aşağıdaki kutuya, verilmeyen hareket özelliğine örnek bir cümle 
yazalım.

Yel değirmeninin hareketi dönme hareketine örnektir.

Cansız varlıkların hareket etmesi için kuvvet uygulanmasına gerek yoktur.

Duran cisimlere uygulanan kuvvet, cisimleri hareket ettirir.

Salıncaktaki çocuk dönme hareketi yapar.

Bowling oynarken lobutları devirmek için topa uygulanan kuvvet çekmedir.

Arabanın kapısını kapatırken kapıya itme kuvveti uygulanır.

Saat sarkacının sağa sola hareketi

Parklardaki dönme dolapların hareketi 

Rüzgâr gülünün rüzgârın etkisiyle hareketi

Dönme

Sallanma

Hızlanma

Yön değiştirme

YavaşlamaYokuş aşağı kayan kayakçının hareketi

Sınıftan çıkarken öğretmeni seslenen Miraç'ın 
sınıfa geri girmesi

.................................................................................................................................................................................
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4

6

1

3

5

Çocukların sözleri ile uygun olan resimleri eşleştirelim.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle dol-
duralım.

hareket ettiririz sebep olabilirhareket etmezkuvvetdönme

Duran cisimler kendiliğinden hareket ......................................... .

Hareketli cisimler tehlikelere ......................................... .

Cisimleri iterek ya da çekerek ......................................... .

2
Hareket eden bir varlığı durduran etkiye ................................. denir.

Bir hareketlinin sürekli aynı yörüngedeki hareketine ..........................
............... denir.

Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme varlıkların 
............................... özelliklerindendir. 

Önce çekme sonra itme 
kuvveti uygularım.

Hiç yorulmadan sürekli 
dönme hareketi yapar.

Bir ileri bir geri hareket 
eder.
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Aşağıdaki kavramları ve açıklamaları doğru şekilde eşleştirelim.

Hep beraber oyun parkına gidelim. Oyuncakların hareketlerini in-
celeyelim. Noktalı yerleri hareketlerin özelliklerine göre dolduralım.

........... 1 çekme A
Duran bir varlığı harekete geçiren 
etkidir.

........... 2 kuvvet B Atlı karıncanın hareketi

........... 3 dönme C
Cisimlerin sağa - sola, öne arkaya 
hareket etmesidir.

........... 4 sallanma D
Kendimize doğru uygulanan kuv-
vettir.

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

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

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

........................................................................
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Resimlere bakalım. Varlıkların hareket özelliklerini altına yazalım.

Kavram haritasını alttaki bulutlardan uygun olanlar ile tamamla-
yalım.

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

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

Cisimlere kuvvet uygulanırsa

durabilir.
harekete

başlayabilir.
şekil

değiştirebilir.
daha hızla 

hareket edebilir.

Hareket 
hâlindeyken

Durgun 
hâldeyken

............................................. .............................................
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Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. 

Aşağıdaki bulmacayı tamamlayalım. 6

51

4

2

3

kuvvet hareketsiz şeklihızlı sallanma

Kuvvet uygulanan bazı cisimlerin .......................... değişir.1

Varlıkları hareket ettiren .........................., itme ve çekmedir.3

Dolap ve masa .......................... varlıklara örnektir.4

Beşik .......................... hareketi yapar.5

Hareket yönünde uygulanan kuvvet, cismin daha ............................ 
hareket etmesini sağlar.

2

Duvar saatinin sarkacının yaptığı hareket.1

Dönme dolabın hareketi.3

4 Varlıkları hareket ettiren etki.

Cisimleri  hareket ettiren kuvvet ............. ve ............. olmak üzere iki 
türlüdür.

5-6
5 6

Bir cisme hareketiyle aynı yönde kuvvet uygulandığında cismin yaptığı 
hareket.

2
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Boş bırakılan yerleri resimlere göre dolduralım.

Aşağıdakilerden hangileri itme ve çekme kuvvetinin duran cisimler 
üzerindeki etkilerini gösterir? İşaretleyelim.

Çocuk, itme kuvveti uygularsa masa ................... 
yönüne doğru ilerler.

Ahmet, Miraç'a çekme kuvveti uygularsa Miraç 
harekete ................ yönde ilerler.

Aslan ceylanı yakalamak için .......................... 
hareketi yapar.
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Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Yapılmayan hareket çeşidini işa-
retleyelim.

Cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

  bir    görünce ................................... hareketi yapar.

 hızla topa vurunca  topun .................... sağlar. Yoksa gol olur.

Yarışa başlayan  ................................. hareketi yapar.

 düşen kiremit ...................................... hareketi yapar.

Frenine basılan   ................................... hareketi yapar.

 Hızlanma

 Dönme

 Yavaşlama

 Sallanma

 Hızlanma

 Dönme

 Yavaşlama

 Sallanma

 Hızlanma

 Dönme

 Yavaşlama

 Sallanma
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Noktalı kutuların içine resimlere uygun hareketleri yazalım.

Boş bırakılan yerleri "hızlı" ya da "yavaş" kelimelerinden uygun 
olanı ile dolduralım.

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

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

Karınca, ata göre daha .......................... hareket eder.

Otomobil, kamyondan daha .......................... hareket eder.

İhtiyar adam, genç kızdan daha .......................... hareket eder.

At, eşekten daha .......................... hareket eder.

Tavşan, kaplumbağaya göre daha .......................... hareket eder.

Motosiklet, bisikletten daha .......................... hareket eder.

At arabası, yarış arabasından daha .......................... hareket eder.

Gemi, uçaktan daha .......................... hareket eder.

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

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

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

.......................................................................................................................................
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Çocukların konuşmalarını uygun hareketlerle eşleştirelim.

Yön değiştirme
Melis

Hızlanma

Yavaşlama

Resimler ile uygun kelimeleri eşleştirelim.

sallanırdenizde

hızlanırotoyolda

yön değiştiriryokuşta

yavaşlarkavşakta

dönerpervanesi

Eyvah, okula geç 
kaldım!

Poyraz

Okula gidiyorum.      
Aaa, ödevimi evde 
unuttum! Hemen eve 
gidip almalıyım.

Miraç

Okula gidiyordum. 
Yağız bana: "Bekle 
geliyorum!" dedi.

Ünite - 3
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Test - 5

1.  

    Cismin şeklini değiş-
tirebilir.

İtme ve çekme olmak 
üzere iki türü vardır.

Cisimleri hareket et-
tirir.

  Yukarıdaki öğrenciler aşağı-
daki konulardan hangisi ile 

ilgili konuşmaktadır?

 A. Kuvvet 
 B. Yön değiştirme 
 C. Hareket

4.  

    
İleri geri hareket 
eder.

Bir hızlanır, bir ya-
vaşlar.

  Kaan ile Miraç arasında yukarıdaki 
konuşma geçiyor. Anlatılan, ha-
reket çeşidi varlığın hareket 
özelliklerinden hangisidir?

 A. dönme B. sallanma C. itme

5.  Yüksekten bırakılan topun 
hareketi ile ilgili ne söylene-
bilir?

 A. Hızlanır. 
 B. Yavaşlar. 
 C. Sallanır.

6.  sol sağ Kutuya eşit bü-
yüklükte kuvvet 
uygulayan Eylül 
ve Kerem kutu-
yu sola hareket 
ettirmek istiyor. 

Bu durumda ne yapmalıdır-
lar?

 A. Kerem de, Eylül de itmelidir. 
 B. Kerem itmeli, Eylül çekmelidir.
 C. Kerem çekmeli, Eylül itmelidir.

2.  Beden eğitimi 
dersinde halat 
çekme yarışı 
yaptık. Biz bu oyunu oynarken 
nasıl bir kuvvet uyguladık?

 A. itme B. sallanma C. çekme

3.  Aşçı Mehmet amca 
yumurtayı çırpıyor. 
Çırpıcının yaptığı 
hareket hangi seçe-
nekte verilmiştir?

 A. sallanma 
 B. dönme 
 C. yön değiştirme
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7.  Aşağıdakilerden hangisinde 
kuvvet şekil değişikliğine se-
bep olmaz?

 A. Hamur yoğurmak. 
 B. Sırayı çekmek.
 C. Camı kırmak.

12.  

  

  Yukarıdaki varlıklardan kaç 
tanesi tek başına hareket et-
mez?

 A. 3              B. 4           C. 5

11. 

  Futbol oynarken ayağına top 
gelen Yağız'ın hareketi nasıl 
olur?

 A. sallanma 
 B. dönme
 C. hızlanma

13. Okuldan dö-
nen Hanife 
ayakkabı dola-
bını açtı. Ayak-
kabılarını yer-

leştirdi. Dolabın kapısını kapattı.

  Hanife'nin hareketleri hangi 
seçenekte verilmiştir?

A. Çekme - itme 
B. Dönme - itme
C. Sallanma - çekme

9.  Zehra okula gitmek için yürüdüğü 
sokakta kocaman bir köpek gördü. 
Zehra o sokaktan değil bir sonraki 
sokaktan okula gitti.

  Zehra'nın hareketi için ne söy-
lenebilir?

 A. Yavaşladı.
 B. Yön değiştirdi.
 C. Sallandı.

10. 

  Fare kendisini izlemekte olan 
kediyi görünce nasıl hareket 
eder?

 A. Yavaşlar.
 B. Sallanır.
 C. Hızlanır.

8.  Yandaki araç 
ne hareketi yapar?

 A. çekme 
 B. itme
 C. sallanma
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Test - 6

1.  Aşağıdakilerden hangisi hare-
ket çeşidi değildir?

 A. dönme 
 B. hızlanma 
 C. durma

7.  Aracını kullanan bir sü-
rücü kırmızı ışığı görün-
ce ne yapmalıdır?

 A. Durmalıdır. 
 B. Hızlanmalıdır.
 C. Yön değiştirmelidir.

6.  Yandaki resim-
de gösterildiği 
gibi çocuğunu  
bacaklarına ya-

tırarak uyutmak isteyen bir 
kişi kuvvetin hangi etkisinden 
yararlanır?

 A. dönme 
 B. sallanma 
 C. hızlanma

5.  Şişe kapağının hareketi

Vidanın hareketi

Topacın hareketi

  Yukarıdaki örnekler ne ile il-
gilidir?

 A. dönme 
 B. sallanma 
 C. hızlanma

4.  Yandaki işareti gö-
ren bir kamyon ne 
hareketi yapar?

 A. hızlanma 
 B. sallanma 
 C. yön değiştirme

2.  Çekmeceyi açmak 
için ................... 
kuvveti uygulanır. 
Boş bırakılan yere ne yazıl-
malıdır?

 A. itme B. çekme C. sallanma

3.   

  Hakan'ın yukarıdaki resim ile 
anlatmak istediği hareket ne-
dir?

 A. sallanma 
 B. hızlanma 
 C. dönme
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10. Aşağıdakilerden hangisi ha-
reketli cisimlerin sebep olabi-
leceği tehlikeli durumlara ör-
nektir?

A. Dönen vantilatörün pervanesi-
ne dokunmak  

B. Hareket hâlindeki aracın kırmı-
zı ışıkta durması

 C. Sehpayı çekmek

9. 

    

Hareket hâlindeki ci-
simleri yavaşlatmak ya 
da durdurmak tehlike-
lidir.

  Öğretmenin söylediklerini öğ-
renen bir öğrenci nasıl davra-
nır?

A. Dönen matkap ucuna dokunur. 
B. Dönen mikser ucuna dokunur.

 C. Dönen cisimlere dokunmaz.

11. Cümlelerden doğru olanların ba-
şına D, yanlış olanların başına Y 
yazarak şifreyi bulalım.

  D / Y Cümleler

Saldırgan bir köpek gören ço-
cuk hızlanma hareketi yapar.

Çorabını giymeye çalışan ço-
cuk çekme hareketi yapar.

Halat çekme oyunu sallanma 
hareketine örnektir.

 

 

  Aşağıdakilerden hangisi doğ-
ru şifredir?

 A. 
D
Y
D

 B. 
D
D
Y

 C. 
Y
Y
D

13. Hula hoop çeviren 
çocuğun hareketi 
için ne söylenebi-
lir?

 A. sallanma  
 B. yön değiştirme
 C. dönme

8.  

 

  Labirentte peynire ulaşmak 
isteyen farenin hareketi için 
ne söylenebilir?

 A. Dönme hareketi yapar.  
 B. Sık sık yön değiştirir. 
 C. Hızlanma hareketi yapar.

12. İstiklal Marşı'nın 
okunması sıra-
sında bayrak di-
reği çekilirken 
hangi kuvvet tü-
ründen yararla-
nır?

 A. itme B. çekme C. döndürme
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Maddelerin beş duyu organımızla hissedebildiğimiz temel özellikleri şun-
lardır:

Maddeyi Niteleyen Özellikler

Sertlik - yumuşaklık: Dokunma duyusu organımız 
olan derimiz ile maddelerin sert ya da yumuşak ol-
duğunu anlarız. Oyun hamuru yumuşak bir madde-
dir. Demirden yapılmış oyuncak araba ise serttir. 
Çelik, demir ve tahtadan yapılan maddeler sert maddelerdir.

Esneklik: Paket lastiği, silgi gibi maddeler esnek maddeler-
dir. Esnek maddeler bükülebilir, uzayabilir şekil değiştirip 
tekrar eski hâline dönebilir.

Kırılganlık: Herhangi bir etki sonucunda kırılabilen maddelerdir. 
Cam bardak, porselen tabak gibi maddeler kırılganlık özelliği gös-
terir.

Pürüzlü - pürüzsüz: Pürüzsüz maddelerin yüzeyleri kay-
gandır. Cam tabak pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Pü-
rüzlü maddelerin yüzeylerinde kayganlık özelliği azdır. 
Ağaç kabuğu pürüzlü bir yüzeye sahiptir. 

Koku: Burnumuzla maddelerin kokulu ya da kokusuz olduğu-
nu algılarız. Çiçek, meyve, kolonya güzel kokulu maddelerdir. 
Hava, taş, şeker ise kokusuz maddelerdir.
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 Çamaşır suyu, kezzap gibi kimyasal maddeleri koklamak tehlikelidir.

Tat: Dilimizle maddelerin tadına bakarız. Meyve ve sebzelerin tadını yiyerek 
anlayabiliriz. Bazı maddeler acı, bazı maddeler tatlı, bazı maddeler tuzlu, bazı 
maddeler de ekşi olabilir.

Renk: Gözümüzle maddelerin renkli ya da renksiz olduğunu görürüz.
Cam, hava, su gibi maddeler renksizdir yani saydamdır.
Kalem, kapı, ağaç gibi maddeler ise renklidir.

Bazı maddelere dokunmak, onları tatmak ve koklamak vücudumuza zarar 
verebilir.

Testere, bıçak, tornavida, balta gibi kesici maddelere dokunmak tehlikelidir.

Çamaşır suyu, yağ çözücü gibi deterjanları içmek tehlikelidir.

Kimyasal maddeleri koklamak ve onlara dokunmak tehlikelidir.

Maddeler doğada üç hâlde bulunur.

Maddelerin Hâlleri

KATI MADDELER SIVI MADDELER GAZ MADDELER

• Taş
• Silgi
• Kitap
• Çatal
• Televizyon

• Süt
• Benzin
• Sirke
• Meyve suyu
• Su

• Doğal gaz
• Su buharı
• Hava

NOT
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Tabloda bazı nesneler ve bunlara ait nitelikler verilmiştir. Uygun 
olan niteliklerin karşısına "3" işareti koyalım.

Beş duyu organımızdan biri burnumuzdur. Aşağıdaki maddelerden 
burnumuzla ayırt edebileceklerimizi bulup yuvarlak içine alalım.

Maddeler
Maddenin Nitelikleri

Sert Yumuşak Esnek Kırılgan Pürüzsüz Pürüzlü
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Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Resimlerin yanındaki kutulara 
doğru özellik ise D, yanlış özellik ise Y yazalım.

Pürüzlü bir yapım vardır. Kaymaları engellerim.

Beni sadece tadımdan tanıyabilirsiniz.

Beni kokumdan tanıyabilirsin.

Sağlamlık özelliğimle tanınırım.

Ben maddenin kırılganlık özelliğine sahibim.

Cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım.

kırılgandır koklamakesnektir pürüzlümadde yumuşak

Ayakkabıların tabanı kaymasın diye ............................ yapılır.

Kumaş ............................................ bir maddedir.

Su, hava, bulut, kalem, kumaş ............................ye örnektir.

Paket lastiği, kumaştan daha ............................................ .

Cam, plastikten daha ............................................ .

Çamaşır suyu, kezzap gibi tehlikeli maddeleri ...................................... 
sağlığımıza zarar verir.
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Maddenin özelliğine göre farklı olanı işaretleyelim.

Aşağıdaki maddeleri anlatılana göre gruplandırırken kutusuna 
"3" işareti koyalım.

Maddeler
Renklerini 

gördüklerim
Seslerini 

duyduklarım
Kokularını
aldıklarım

Tatlarını
aldıklarım
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Aşağıda palyaçonun karıştırdığı kelimelerden, kurallı ve anlamlı 
cümleler oluşturalım.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle ta-
mamlayalım.

Esnek 
maddeler

madde

Duyu 
organlarımızı

Kırılgan 
maddeler

Pürüzlü
maddelere

✿ Kuvvet uygulandığında şekli değişen fakat kuvvet kaldırıldığında eski haline 

dönen maddelere ................................ denir.

✿ Kolay ve çabuk kırılan maddelere ................................ denir.

✿ Boşlukta yer kaplayan her varlık bir ................................dir.

✿ Maddelerin özelliklerini anlamak için ................................ kullanırız.

✿ Zımpara kağıdı, halının yüzeyi ................................ örnektir. 

..................................................................................
aletlere  -  kesici  -  tehlikelidir  -  dokunmak

rengini  -  maddelerin  -  görürüz  -  ile  -  gözümüz

fark  -  edilir  -  pürüzlük  -  dokunarak

algılarız  -  kokusunu  -  maddelerin  -  burnumuzla

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

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

...................................................................
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Kutularda verilen kelimeleri bulmacadan bulalım. Açıkta kalan 
harfleri şifre kutusuna sırayla yazarak şifreyi bulalım.

Doğru bilgi veren yumurtalar sağlam, yanlış bilgi veren yumurta-
lar çürüktür. Sağlam yumurtaların altındaki harfleri sırasıyla şifre 
kutusuna yazıp şifreyi bulalım.

Y M A R E N K D D E L

U E R İ S P N B E Ş D

M U Y U N Ü O R G A N

U I İ S E R T L İ K L

Ş E H İ K Ü A S S E D

A İ L E L Z T N Ö Z E

K O K U İ S L L İ K L

L E R İ K Ü N İ B U L

I P Ü R Ü Z L Ü D U N

K I R I L G A N L I K

Ş‹F RE

Ş‹F RE

tuğla

pürüzlü

M

kumaş

sert

L

cam

kırılgan

D

ayakkabı 
tabanı

pürüzlü

A

çelik

kırılgan

E
kırmızı - 
beyaz

renk

D

tahta

yumuşak

İ

buz

pürüzsüz

E

acı

koku

F

PÜRÜZLÜ

PÜRÜZSÜZ

KIRILGANLIK

YUMUŞAKLIK

SERTLİK

ESNEKLİK

RENK

TAT

KOKU
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Doğru ifadelerin önündeki balonları maviye, yanlış ifadelerin önün-
deki balonları kırmızıya boyayalım.

Bütün maddelerin tadına bakabiliriz.

Gözümüzle fırından çıkan kekin kokusunu görebiliriz.

Maddelerin sertlik ve yumuşaklık özelliğini anlamak için elimizle sıkarız ya 
da bastırırız.

Testere, bıçak gibi kesici maddelere dokunmamalıyız.

Su saydam bir maddedir.

Ekmek, pasta, kek gibi maddelerin tadına bakabiliriz.

Her maddenin kokusu vardır.

Burnumuzla maddelerin pürüzlü olup olmadığını anlarız.

Bilmediğimiz maddelerle çalışmak tehlikeli olabilir. Bu nedenle 
yapmamız gerekenler vardır. Boş bırakılan yere yapmamız gereken-
lerden 4 tanesini yazalım

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4
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Şeyda ile Emre aralarında bilgi yarışması dü-
zenliyor. En çok doğru cevabı veren çikolata ka-
zanacaktır. Kazananın adını çikolata paketinin 
üzerine yazalım.

Maddelerin renklerini görür, seslerini duyar, kokularını ve tatlarını alırız.

Şeyda Emre

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

Derenin ortasındaki kaya 
katı maddeye örnektir.

Salatalık sıvı bir maddedir.

Doğal gaz katı bir mad-
de değildir.

Çaydanlıktan çıkan su 
buharı gaz maddedir.

Çatal katı bir maddedir.

Top sıvı bir madde de-
ğildir.

Resmi inceleyelim. Resimdeki sıvı maddeleri su damlacıklarının 
içine yazalım.

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

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

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

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

..............
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Resimleri inceleyelim. Boşluklara maddenin hâllerinden uygun 
olanı yazalım.

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

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

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

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

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

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

Kelime gruplarını eşleştirerek doğru ve anlamlı cümleler oluşturalım.

Taş ve kitap gibi maddeler gaz hâli vardır.

Suyun katı, sıvı ve katı maddelerdir.

Balonu şişirdiğimizde içinde sıvı maddelerdir.

Süt ve zeytinyağı gibi maddeler gaz olur.

Esma Hanım buzdolabının 1. rafına sıvıları 2. rafına da katıları 
koymak istiyor. Haydi Esma Hanım'a yardım edelim. Aşağıdaki mad-
delerin harflerini uygun raflara yerleştirelim.

2.

1.

muz

A

süt

B

su

D

meyve suyu

E

zeytinyağı

C

margarin

Ç

biber

F

patlıcan

G

kabak

H
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Beril kahvaltı yaparken masadaki yiyecekleri katılar ve sıvılar ol-
mak üzere ikiye ayırmak istiyor. Ona yardımcı olalım ve tabloyu 
dolduralım.

Katı Yiyecekler

Sıvı Yiyecekler

Aşağıda resimleri verilen varlıklardan hangisinin içinde gaz bulu-
nur? Kutusunu işaretleyelim.

Di
ş M

ac
un

u
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Okları takip ederek gaz maddelerden ilerleyelim. Bakalım hangi 
çiçeğe ulaşacağız. Kutuya çiçeğin adını yazalım.

Çiçeklerin yapraklarında yazılı olan gaz maddeleri kırmızı kalemle, 
katı maddeleri mavi kalemle, sıvı maddeleri ise siyah kalemle boya-
yalım.

Cevap

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

buz

süt

LPG

tuz

portakal

sis

doğal gaz

masa

tabak

su

LPG

ayran

ko
lo

ny
a

çatal

ekm
ek

m
ey

ve
 su

yu

armut

bardak
ze

yt
in

ya
ğı

süt

benzin

su
 b

uh
ar

ı
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Test - 7

5.  Aşağıdakilerden hangisi ayna-
nın özelliklerinden değildir?

 A. kırılgan B. parlak C. pürüzlü

2.  Aşağıdakilerden hangisi mad-
delerin dokunularak fark edi-
lebilen özelliklerindendir?

 A. renk B. koku C. pürüzlülük

6.  Elini ağaca do-
kunduran Hüse-

  yin maddenin 

  hangi özelliğini 

  anlamış olur?

 A. parlaklık 
 B. pürüzlülük 
 C. koku

4.  Özelliklerini bilmediğiniz mad-
delerin tadına bakmak neden 
sakıncalıdır?

 A. Tadını beğenmeyeceğimiz için 
 B. Yakıcı ve zehirli olabileceği için 
 C. Tehlikeli olmadığı için

1.  ✿ ev
◆ otomobil
k kitap
H hava
v toprak

  Yukarıda yazılanlardan hangi-
leri maddedir?

 A. v, H 
 B. ✿, ◆, k 
 C. ✿, ◆, k, v, H

7.  Yastığa bastıran Er-
sin maddenin hangi 
özelliğini anlamaya 
çalışıyor olabilir?

 A. yumuşaklık 
 B. pürüzlülük 
 C. kırılganlık

3.  
Bazı maddeler sert, bazı mad-
deler yumuşaktır.

  Aşağıdaki maddelerden hangi-
si yumuşaktır?

 A.

B.

C.
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9.  

      Serttir.
Melike

İlayda

İrem

Kokuludur.

Kırılgandır.

  Hangi çocuk camın özelliğini 
söylerken hata yapmıştır?

 A. Melike B. İrem C. İlayda

11. Bahar geldi.  Annem 
çiçeklerin saksılarını ve 
topraklarını değiştiri-
yor. Çiçekleri sulayıp 
camın kenarına koyu-
yor.

  Annem bu işlemleri yaparken 
hangi maddeleri kullanmaz?

 A. gaz B. sıvı C. katı

8.  Paket lastiği ve mutfak sünge-
rinin ortak özelliği nedir?

 A. sertlik   B. kırılganlık C. esneklik

10. Her sıvı mad-
de içilemez.

çamaşır
suyu

✿

Bazı gazları
koklamak 
sağlığımıza 
zarar verir.

doğal gaz
✿

Kesici aletler-
le oynamak 
tehlikelidir.

plastik
kova

✿

  Verilen örneklerden hangisin-
de hata yapılmıştır?

 A. ✿ B. ✿ C. ✿

13.        

  

 

  Elif'in ameliyat sonrası koluna se-
rum takılıyor.

  Serum maddenin hangi hâline 
örnektir?

 A. katı B. sıvı C. gaz

12. Aşadakiler-
den hangisi 
resimlerde-
ki maddele-
ri birbirin-
den ayıran, farklı özelliktir?

 A. sertlik 
 B. pürüzsüzlük 
 C. kırılganlık
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Test - 8

4.  Aşağıdakilerden hangisi mad-
deyi niteleyen özelliklerden 
değildir?

 A. sıcaklık
 B. esneklik 
 C. kırılganlık 

1.  Paragrafta maddenin özellik-
lerinden hangisine değinilme-
miştir?

 A. pürüzlülük

B. koku

C. yumuşaklık

2.  Paragrafta maddenin beş 
duyu organımız ile fark edile-
bilen özelliklerinden hangisi-
ne değinilmemiştir?

 A. dokunma B. koku C. ses

5.  

Tahta kaşık3.

Porselen tabak2.

Cam bardak1.

 

  Yukarıdakilerden hangileri 
maddeye örnek gösterilebilir?

 A. 1 B. 1, 2 C. 1, 2, 3

  1, 2, 3 numaralı soruları pa-
ragrafa göre cevaplandıralım.

Fırından yeni çıkmış kekin 
kokusunu burnumuzla algılarız. 

Dokunduğumuzda onun yu-
muşak ya da sert, sıcak ya da 
soğuk olduğunu anlarız. 

Bir parça kek yiyerek tadını 
anlarız. Gözümüzle rengini fark 
ederiz.

3.  l Koku
l Renk
l Tat
l Sertlik
l Yumuşaklık

  Yukarıdakilerden kaç tanesi 
keki niteleyen özeliklerdir?

 A. 5 B. 3 C. 2

6.  Damarlarımızda dolaşan ka-
nımız nasıl bir maddedir?

 A. gaz B. katı C. sıvı
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12. Katı

Toz

Tuz

Gaz

Buz

Sıvı 

  Yukarıdakilerden hangileri 
maddenin hâllerindendir?

 A. katı - sıvı - gaz 
 B. toz - tuz - buz 
 C. gaz - tuz - toz

8. Aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi yanlıştır?

 A. kömür katı

B. sirke sıvı

C. benzin gaz

9.  ✿ Sarımsak ▼ Gül H Soğan

  Yukarıdaki maddelerden han-
gisi ya da hangileri kokulu-
dur?

 A. ✿ B. ✿ - ▼ C. ✿ - ▼ - H 

10.  

      
Elma, armut, por-
takal gibi meyveleri 
çok severim.  

  Aşağıdakilerden hangisi Es-
ra'nın saydığı maddeleri nite-
leyen özelliklerden değildir?

 A. koku B. esneklik C. tat

11.  

Paket lastiği, kâğıttan es-
nektir.

Cam, demirden kırılgandır.

Tebeşir, çelikten serttir.

  

  Yukarıdaki cümlele-
rin başındaki kutuya 
doğru ise D, yanlış 
ise Y yazılacaktır. 
Hangi seçenek kilidi açar?

 A. 
D
Y
Y

 B. 
Y
D
Y

 C. 
D
D
Y

13. 

   yerine aşağıdakilerden 
hangisi yazılamaz?

 A. Organik 
 B. Kimyasal 
 C. Kesici

 maddelere dokunmak canlı 
vücuduna zarar verebilir.

7. kırılganlıksertlik

  Yukarıdaki özellikler hangi 
maddede vardır?

     A.

B.

C.
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Görme olayının gerçekleşebilmesi için baktığımız varlıkların bir ışık tarafın-
dan aydınlatılması ve bu varlıklardan gözümüze ışık gelmesi gerekir.

Işığın Görmedeki Rolü

Karanlık ortamlarda görme olayı gerçekleşmez.

Duyu organlarımızdan biri olan gözümüz sayesinde görürüz.
Işık yayarak çevresini aydınlatan her şey ışık kaynağıdır.

Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır: 

En büyük ışık kaynağı Güneş'tir.

Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık üretir.
Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından yapılmış ışık kaynaklarıdır.

Ses kaynaklarından çıkan ses, havada yayılarak kulağımıza kadar gelir. 
Suda oluşan dalgalar gibi etrafa yayılır. Etrafa yayılan bu sesleri kulağımızla 
işitiriz.

Sesin İşitmedeki Rolü

• Güneş

• Yıldızlar

•  Ateş böceği

•  Yıldırım

•  Deniz diplerinde yaşayan 

 bazı balıklar

Doğal Işık Kaynakları 

• Araba farı

• Ampul

•  Trafik Lambası

•  Gaz Lambası

•  Deniz feneri

•  Meşale

• Mum

• Kandil

•  Televizyon 

 ekranı

Yapay Işık Kaynakları 

Işık Kaynakları
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Her ses insan kulağı tarafından işitilemez. Bazı hayvanlar insanların duya-
madığı sesleri duyarlar. 

Örneğin kümes hayvanları, atlar ve köpekler depremde oluşan sesleri işite-
bilir.

Aynı ses kaynağının ürettiği sesin, farklı uzaklıklardan, farklı şekilde duyulma-
sını sağlayan, sesin şiddetidir.

Sesin şiddetine gürlük de denir.

Sesi ses kaynağına yakınken daha iyi duyarız. Ses kaynağından uzaklaştık-
ça sesi duymak zorlaşır.

Bazı sesler doğalken, bazıları ise insanlar tarafından yapay olarak oluştu-
rulur.

Gürültülü ortamlarda bulunmak kulak sağlığını olumsuz etkiler.
Sesi yükseltmek için megafon kullanılır. Örneğin; itfaiye, ambulans, polis 

arabaları vb. buna örnek gösterilebilir.

Ses çıkaran her madde veya cisme ses kaynağı denir.
Ses kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır:

Sesin Şiddeti

Sesin Şiddeti ve Uzaklık Arasındaki İlişki

Ses her yöne denize atılan taş sonrası ortaya çıkan halkalar gibi yayılır.

Doğal Ses Kaynakları Yapay Ses Kaynakları

Deredeki suyun sesi Müzik aletlerinden çıkan sesler

Denizdeki dalga sesi Taşıtların çıkardığı sesler 

Rüzgârın sesi Ev aletlerinden çıkan sesler

Kuş sesi İş makinelerinden çıkan sesler

Şiddetli sesler işitme kaybına sebep olabilir.

Ses Kaynakları
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Çevremizdeki Işık Ve Sesler

Doğal ışık kaynaklarının yazılı olduğu cümlelerin başındaki çiçek-
leri sarı kalemle boyayalım.

Geceleri parkların aydınlatılması için parklardaki lambalar yakılır.

Geceleri yıldızlardır köyümüzü aydınlatan.

Şimşek çaktığı anda etrafa ışık yayılır.

Trafik ışıkları yanıp sönerek trafiğin düzenini sağlar.

Yerin yüzlerce altında madenlerde çalışan işçiler, baretlerindeki 
lamba sayesinde önlerini görürler.

Deniz fenerleri yaydığı ışıkla kıyıya yakın seyreden gemilerin kaya-
lardan uzak durmasını sağlar.

Noktalı yerlere uygun resimleri ok çizerek yerleştirelim. Arda Kap-
tan'a, işçi Ufuk'a, evde yaşayan aileye yardımcı olalım.

Geceleri kıyıya çarpmamak için 
............. baksam iyi olur.

Birazdan toprağın yüzlerce met-
re altında çalışacağım ............. 
taksam iyi olur.

Akşam oldu. ................ yak-
sak iyi olur.
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Aşağıdaki cümleler doğru ise kutuların içine "D", yanlış ise "Y" 
yazalım.

Görme olayının gerçekleşmesi için ışık gerekli değildir.

Görebilmemiz için ışığa ihtiyaç duyarız.

Güneş, yıldızlar ve ateş böceği doğal ışık kaynağıdır.

Ampul ve gaz lambası yapay ışık kaynağı değildir.

Ay, bir ışık kaynağıdır.

En büyük ışık kaynağı Güneş'tir.

Çevresine ışık vererek aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir.

Görme olayının gerçekleştiği resimlerin altını "3", görme olayının 
gerçekleşmediği resimlerin altına "7" işareti koyalım.
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Çevremizdeki Işık Ve Sesler

Aşağıdaki soruların cevapları resimlerde verilmiştir. Soruları ce-
vapları ile eşleştirelim.

Ellerindeki aletler sayesinde önlerini görenler 
kimdir?

Denizleri aydınlatan, denizlerin incelenme-
sinde kolaylık sağlayan nedir?

Geceleri ışıkları sayesinde yolda güvenle iler-
leyen araç nedir?

Vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için kul-
lanılan tıbbi cihaz nedir?

Doğal sesleri ve yapay sesleri uygun yerlere yerleştirerek tabloyu 
tamamlayalım.

Doğal sesler Yapay sesler

kuş sesi

hareket eden 
otomobilin sesi

televizyondaki 
filmin sesi

keman sesi

hıçkırık sesi

çalar saatin sesi

ağlayan bebeğin 
sesi

gök gürültüsü

yağmurun sesi
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Işığın görmedeki, kulağın işitmedeki rolüne verilen örneklerden 
bazıları yanlış yerleştirilmiştir.

Karşılıklı oklar çizerek resimleri doğru yerine yerleştirelim.
1

3

2

4

1

3

2

4

Ses kaynaklarını doğru yolları kullanarak eşleştirelim.

doğal ses 
kaynakları

yapay ses 
kaynakları

:
;

İşitme kaybı yaşanan bir arkadaşınız aşağıdakilerden 
hangisini kullanmalıdır? Kutusunu işaretleyelim.
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Çevremizdeki Işık Ve Sesler

Aşağıdaki noktaları yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım. Yaz-
dığınız kelimeleri bulmacadan bularak kelimelerin üzerini çizelim. 
Kalan harfleri sırayla yazarak şifreyi bulalım.

l En büyük ışık kaynağı ..............tir.

l Karanlık ortamlarda .............. gerçek-

leşmez.

l .............. her yöne yayılır.

l Sesin .............., gürlük olarak da adlan-

dırılır.

l Görme olayının gerçekleşmesi için 

.............. gerekir.

l .............. ışık kaynakları kendiliğinden 

ışık üretir.

l Müzik aletlerinin çıkardığı sesler .............. ses kaynaklarıdır.

l İşitme olayının gerçekleştiği organ ..............tır.

Ş İ D D E T İ

Ş G O I Ş I K

E Ö Ğ R E V U

N Y A P A Y L

Ü T L A S M A

G Ö R M E A K

M L A N S D I

Ş‹F RE

Kavram haritası ile ilgili olmayan kelimeleri boyayalım. Bulduğu-
nuz kelimelerle cümleler kuralım.

Güneş

YıldızAteş
böceği

Bulut
Işık 

kaynakları

Şelale

Güneş

Müzik
Aleti

Rüzgâr

Ses 
kaynakları

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

...................................................................................................
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karanlık doğalher yöne arttırırişitemezyapay

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tablodaki uygun keli-
melerle tamamlayalım.

Ses ......................... yayılır.
3

5

Şimşek ......................... ışık kaynağıdır.

Kulaklarımız çevresindeki tüm sesleri ......................... .

Mikrofon, hoparlör, megafon ve işitme cihazları ses şiddetini ............. .

Mum ......................... ışık kaynağıdır.
2

......................... ortamlarda varlıkları göremeyiz.
1

Bankta oturan Helin'in duyabileceği sesleri yazınız.

............................. ............................. .............................1 2 3

4

6
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Çevremizdeki Işık Ve Sesler

Tabloyu uygun şekilde işaretleyelim.

Doğal Işık 
Kaynağı

Yapay Işık 
Kaynağı

Doğal Ses 
Kaynağı

Yapay Ses 
Kaynağı

cik cik

Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirerek kavram hari-
tasını tamamlayalım.

Işık

örnektir örnektir

Ses

örnektir örnektir

doğal doğalinsan sesi yapay

rüzgâr sesi güneş

yapay

şimşek

ateş böceği mum ampul

floresan lamba

hoparlörden çıkan ses

gök gürültüsü

makine sesi müzik aletlerinin sesi
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Ormanlar kralı olan aslan bir toplantı yapıyor. Bu toplantının res-
mi aşağıda verilmiştir. Hayvanları, ses kaynağına yakınlığını dikkate 
alarak sıralayalım.

Yakından

uzağa

doğru

Ses Kaynağı
Ormanda 
kardeşçe 

yaşayalım.

Zil şeklinin olduğu yer ses kaynağını göstermektedir. Ses hangi 
kattan daha iyi duyulur? Kutusunu işaretleyelim.

zemin kat

1. kat

2. kat

3. kat

4. kat

A Blok

 1. kat

 2. kat

 3. kat

 4. kat

 Zemin kat

 1. kat

 2. kat

 3. kat

zemin kat

1. kat

2. kat

3. kat

4. kat

A Blok
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İnsan kulağı tarafından işitilemeyen sesler ile insan kulağı tarafın-
dan işitilebilen sesleri doğru örneklerle eşleştirelim.

İnsan kulağı tarafından 
işitilebilen sesler

İnsan kulağı tarafından 
işitilemeyen sesler

nın ayak sesi

ların hareket sesi

ların konuşması

sesi

sesi

dalgalarhâlinde

Aşağıdaki soruları okuyalım. Cevapları çiçek üzerinden bulalım. 
Cevabın olduğu yeri soru ile aynı renge boyayalım.

Şiddetli sesler neye sebep olur?

Hangisi yapay ışık kaynağına örnektir?

Sesi yükseltmek için ne kullanılır?

Sesin zararlı etkilerinden korunmak için han-
gi araç kullanılır?

Çevrelerinden aldıkları ışık sayesinde ışık 
kaynağı gibi görünen nedir?

Ses nasıl yayılır?

A
y

kulak tıkacı

işi
tm

e 
ka

yb
ın

a

de
ni

z
fe

ne
ri

hoparlör
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Doğru ifadelerin yazıldığı balonları boyayalım.

Hoparlörler 
sesin şiddetini 

azaltır.

Ses kaynağı 
bizden uzakla-
şıyorsa sesin 
şiddeti azalır.

Ses kaynağı 
bize yaklaşıyor-
sa sesin şiddeti 

artar.

Horoz sesi 
yapay bir 

sestir.

Bazı hayvanlar 
insanların duya-
madığı sesleri 

duyar.

Ses kaynağının yerine bakalım. Sesi en çok duyandan en az duya-
na doğru numaralarını sıralayalım.

Sıralama

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

Ses kaynağı 1 2 3

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

Ses kaynağı1 2 3

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

Ses kaynağı1 2 3
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Çevremizdeki Işık Ve Sesler

Aşadaki mekânlardan bazılarında bulunmak işitme kaybına sebep 
olur. Bu mekânları bulup kırmızı kalemle üzerine "7" işareti koyalım.

Aşağıdaki cümlelerde insanları rahatsız eden seslerin yanına "7" 
işareti koyalım.

Taşıtların hareket hâlindeyken çıkardığı ses

İş makinelerinin çıkardığı sesler

Kuş sesi

Taşıtların korna sesleri

Uçak motorunun çıkardığı sesler

Dalga sesi

Şelale sesi
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İnsan kulağının işitemediği titreşimlerden günlük yaşamda pek 
çok alanda yararlanılır. Bu alanları bulup kutusunu işaretleyelim.

Petrol arama Yer kabuğu inceleme Ders anlatma

Tıp Endüstri Haberleşme

Aşağıdaki resimlerin hangilerinde sesi yükseltmek için megafon 
kullanılmakta ise kutusunu işaretleyelim.

:
;
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Test - 9

1.  k Üzerine vurulan davul

  k Şelaleden akan su

  k Çalışan televizyonun hoparlörü

  Yukarıda bazı ses kaynakları 
verilmiştir. Bunlardan kaç ta-
nesi doğal ses kaynağıdır?

 A. 1 B. 2 C. 3

2.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

 A. Yetersiz ışık gözlerimizi yorar. 
B. Fazla aydınlatılmış ortamlarda 

kitap okunmalıdır. 
C. Varlıkları görebilmemiz için 

ışık olması gerekir.

3.  Aşağıdakilerden hangisi en 
büyük ışık kaynağıdır?

 A.  B.  C.  

5.  Aşağıdakilerden hangisi sesin 
tıp alanında kullanılması üze-
rine yapılmış bir alettir?

 
termometreA.

stetoskopB.

hoparlörC.

6.  Aşağıdakilerden hangisi ya-
pay bir ses kaynağıdır?

  A. Kemençe sesi

B. Dalga sesi

C. Rüzgâr sesi

 

4.  Etrafına ses yayan cisimlere 
............................. denir.

  Noktalı yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

 A. ses kaynağı 
B. doğal ses kaynağı
C. ışık kaynağı

7.  Aşağıdakilerden hangisi doğ-
ru verilmiştir?

 

A. Güneş Şimşek

B. Ateş böceği Ampul

C. Deniz feneri Mum

Doğal Işık
Kaynağı

Yapay Işık
Kaynağı
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8.  Varlıkları görebilmemiz için 
ne gereklidir?

 GüneşA.

SesB.

IşıkC.

9.  

Doğal Işık
Kaynağı

Yapay Işık
Kaynağı

 

  "?" yerine ne yazılmalıdır?

 A. Işık kaynakları 
B. Ses kaynakları
C. Işık ve ses 

10. _ Deniz diplerindeki ışık yayan 
balıklar 

_ Radyo

_ Sokak lambası

 

  Yukarıda verilenlerden hangi-
leri ışık kaynağıdır?

 A. _ - _ B. _ - _ C. _ - _

11. Şiddetli sesler H kaybına se-
bep olur.

  Yukarıdaki cümlede H yerine 
hangisi yazılırsa cümle bilgi 
yönünden doğru tamamlan-
mış olur?

 A. görme B. şiddet C. işitme

12.  Ses nerede yayılmaz?

 A. Boşlukta 
 B. Suda 
 C. Havada

14. Kardeşim doğduktan 
sonra işitme testi yapıl-
dı. Kulağında işitme 
kaybı olduğu söylendi.

  Doktorun kardeşime önerdiği 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A.

C.

B.

13. Hangi resim doğal ses kayna-
ğına örnek gösterilebilir?

  

 

A.

C.

B.
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Test - 10

1.  Aşağıdakilerden hangisi di-
ğerlerinden daha düşük ses 
üretir?

 A. Köpek sesi 
 B. Gök gürültüsü 
 C. Kuş sesi

3.  

  

 

  Yukarıdaki resimde kaç tane  
ses kaynağı vardır?

 A. 3 B. 4 C. 5

5.    

Rüzgârın
sesi

Gök gürültüsüsesi
  

  

  Farenin duyduğu sesler yukarıda 
verilmiştir. Buna göre farenin 
duyduğu sesler için ne söyle-
yebiliriz?

 A. Yapay ses kaynaklarıdır. 
B. Doğal ses kaynaklarıdır.
C. Hem doğal hem yapay ses 

kaynaklarıdır.

4.  I II

  Aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi yanlıştır?

A. I. resimde doğal ses kaynağı 
vardır. 

B. II. resimde yapay ses kaynağı 
kullanılıyor. 

C. II. resimdeki mikrofon doğal 
ses kaynağıdır. 2.  İnsan kulağı, ................. işitemez.

    I. Yer altındaki sesleri

   II. Kuş sesi

  III. Sinek sesi

  Yukarıdaki boş bırakılan yere 
kaç numaralı ifade yazılmalı-
dır?

 A. I B. II C. III
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7.  Ağacın yap-
raklarının hı-
şırtısı için ne 
söylenebilir?

 A. Yapay ses kaynağı 
 B. Doğal ses kaynağı 
 C. Doğal ışık kaynağı

10.  Bazı meslekler insanlarda işitme 
kaybına sebep olabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi buna 
örnek olamaz?

A. Asfaltı kesmek için komprosör 
kullanan işçi 

B. Bir eğlence mekânında davul 
çalan müzisyen 

C. Öğrencilerine ders anlatan öğ-
retmen

11. Parkta otururken aşağıdaki 
seslerden hangisini duyama-
yız?

A. Toprağın altındaki solucanla-
rın sesini

B. Parkta oynayan çocukların sesini
C. Ağacın dalında öten kuşun sesini

13. Resmi verilen cihazı 
kimler kullanır?

A. Görme problemi yaşayanlar
B. İşitme problemi yaşayanlar
C. Koku alma problemi yaşayanlar

12. Ayşe Hanım geceleri evlerinin 
bahçesini aydınlatmak için büyük 
büyük mumlar ve fenerler kullan-
mış. Ayşe Hanım ne tür ışık 
kaynağı kullanmıştır?

A. Yapay ışık kaynağı
B. Doğal ışık kaynağı
C. Hem doğal hem yapay ışık 

kaynağı

8.  Her sesin bir  vardır. 

  Ses  yayılır.

  Yukarıdaki boşluklara sırayla 
hangi kelimeler yazılmalıdır?

 her yöne kaynağıA.
tek yöne etrafaB.
kaynağı her yöneC.

 

6.  Hangi renk
araba ses 
kaynağına 
en yakın-
dır?

 
A.

B.

C.

9.  Deniz yolculuğu yaparak İs-
tanbul'dan İzmir'e tatile gi-
den Kaan, yolculuğu sırasın-
da neyi göremez?

A. Trafik ışığı
B. Deniz feneri
C. Gemiler
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Çevremizdeki varlıkların birtakım özelliklerine bakarak onları canlı ve can-
sız varlıklar olarak sınıflandırırız.

NOT : Bitkiler, insanlar ve hayvanlar gibi yer değiştirmez. Bitkilerin hare-
keti yönelme şeklinde olur. Örneğin; 

• Bitki kökleri toprak altında suyun bulunduğu yöne doğru uzar.
• Ayçiçeği güneş neredeyse o yöne döner.

Varlıklar

  Canlı Varlıklar
• Hareket eder.
• Beslenir.
• Büyür ve gelişir.
• Solunum yapar.
• Çoğalır.
• Boşaltım yapar.

  Cansız Varlıklar
• Hareket edemez.
• Beslenmez.
• Büyümez ve gelişmez.
• Solunum yapmaz.
• Çoğalmaz.
• Boşaltım yapmaz.

Hayvanlar, bitkiler ve insanlar canlı varlıktır.

CANLILAR
Hayvanlar İnsanlarBitkiler

Eşyalar, hava, su ve top-
rak cansız varlıktır.

CANSIZLAR

Yaşadığımız çevre ev, okul, hastane, deniz, orman ve park-
lardan oluşur. Bunlardan ev, okul, hastane, yol, park gibi in-
san eliyle yapılmış çevrelere yapay çevre denir. 

İnsan elinin değmediği kendiliğinden oluşan çevreye doğal 
çevre denir. Örnek; orman, çöl, deniz, ova, vadiler vb.

Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
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Elektrik, su, doğal gaz gibi kaynaklar tükenebilir. Bu kaynakları kulla-
nırken tasarruf yapmalıyız. Elektriği, suyu, doğal gazı boşa harcamamaya 
dikkat etmeliyiz. Hem ülke ekonomimizi, hem dünyanın geleceğini, hem 
de aile bütçemizi düşünerek kaynakları tutumlu kullanmalıyız.

Ben ve Çevrem

Çevremizi Koruyalım

1 Ağaçlar kesilmemelidir.

5 Çöpler ormana atılmamalıdır.

3 Doğadaki canlılara zarar verilmemelidir.

7 Sıvı atıklar nehirlere ya da denizlere akıtılmamalıdır.

2 Ormanlar korunmalıdır.

6 Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.

4 Bilinçsiz avlanma yapılmamalıdır.

8 Çöpler ayrı poşetlerde toplanıp geri dönüşüm fabrikalarına gönderilmelidir.

Dişlerimi fırçalarken suyu açık bırakmam.

Ev sıcakken kombiyi çalıştırmam. Gündüz lambaları yakmam.

Çevremizi temiz hâle getirmek için;Sağlıklı yaşamak için,

• Dengeli beslenmeli, do-
ğal ürünler tüketmeliyiz.

• Spor yapmalıyız.
• Kişisel temizliğimize 

özen gösterme-
liyiz.

• Atıkların gruplandırılarak geri dö-
nüşüme gönderilmesi

• Pil kumbaralarının oluşturulması
• Ağaçlandırma çalışmalarının ya-
pılması gerekir.
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Arının peteklerine cansız varlıklara örnekler yazarak petekleri dol-
duralım.

Ağacın dallarına canlı varlıkları yazalım.

Canlı evine sadece canlı varlıklar, cansız evine de sadece cansız 
varlıklar yazılacaktır. Yanlış yazılan kelimeleri belirleyip üzerini çi-
zelim.

CANLI
EVİ

CANSIZ
EVİ

Hava
Lale
Çam

Solucan
Balina
Kapı

Su
Toprak
Masa

Kapı
İnek
Gül
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Şeyda

Canlılar Dünyasına YolculukÜnite - 6

Miraç, Şeyda ve Kaan canlı ve cansız varlıklar ile tombala oyu-
nu hazırlıyorlar. Miraç tombaladan çektiği canlıların ismini okurken 
Kaan ve Şeyda kartlarını kontrol ediyorlar.

Miraç torbadan sıra ile aşağıdaki varlıkları çekmeye başlıyor.

Balık1. Kalem4. Çiçek7.

Masa2. Kedi5. Ağaç8.

İnsan3. Halı6. Kitap9.

Çocukların kartında okunan canlı sayılarını alttaki noktalı yerlere 
yazalım. Canlı sayısı fazla olanı işaretleyelim.

Tavuk Köpek

Balık İnsan

Çiçek Yılan

Çiçek Masa

Kuş Ağaç

Kedi Balık

Kaan

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

I. tabloda canlı varlıkları, II. tabloda ise cansız varlıkları boyaya-
lım. Boyama sonucu ortaya çıkan harfleri kutuların içine yazalım.

kedi tavşan köpek

horoz ev araba

ağaç çiçek kaktüs

kapı tavuk kümes

bardak koltuk çeşme

hava balık su

I. kutuda gizlenen harf II. kutuda gizlenen harf
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Canlı varlıkları takip ederek köpeğin kulübesini bulmasına yar-
dımcı olalım. Canlı varlıkları boyayarak köpeğin ilerlediği yoldan gi-
delim. Doğru kulübeyi yuvarlak içine alalım.

Yapay çevre unsurlarını bulup resimleri renklendirelim.

kedi kapı masa

sincap cam ev

kalem ağaç şimşek

silgi çiçek su

çanta dolap çimen
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Aşağıdaki resimlerden bir tanesi diğerlerinden farklı bir özellikte-
dir. Bu resmi bulup numarasını boyayalım. Aşağıdaki soruları cevap-
layalım.

1 2 3

4 5 6

1
Numarasını boyadığımız resim nasıl bir çevreye örnektir?

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

3
Doğal çevre ve yapay çevre arasındaki fark nedir? Açıklayalım.

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

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

2
Doğal çevreye örnek olan resimlerin numaralarını aşağıdaki boşluğu 

yazalım.

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

4
Okul, hastane, ev, gibi temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yaşam ala-

nımızın olduğu resmin numarasını aşağıdaki boşluğa yazalım.

.................................................................................................
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Resimleri inceleyelim. Doğru kutucuğu işaretleyelim. Neden doğal 
çevre ya da yapay çevre olduğunu yazalım.

Doğal çevre

Yapay çevre

Çünkü ................................................

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

Doğal çevre

Yapay çevre

Çünkü ................................................

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

Resimleri uygun kelimelerle eşleştirelim.

yapay çevre

doğal çevre

OKUL

HASTANE
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Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Cümlelerde yer alan doğal çevre 
unsurlarını bulup altını çizelim. Yapay çevre unsurlarını bulup daire 
içine alalım. Bulduğumuz doğal çevre unsurlarını yeşil kutuya, yapay 
çevre unsurlarını pembe kutuya yazalım.

Çölde hiç su olur mu?

Zebra gölden su içiyordu.

Hastaneye dayımı ziyaret etmek için gittik.

Evin çatısındaki kiremitler kırmızı olur.

Okula yeni masa ve sıralar gelmiş.

Ahtapotlar, balıklar ve mercanlar denizde yaşar.

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

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

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

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

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

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

Aşağıdaki şiiri okuyalım. Bu şiirdeki çevre için ne söylenebilir? 
Noktalı alana açıklayalım.

Yemyeşil ormanlarıyla,

Masmavi denizleriyle,

Güneş ışıl ışıl parlar.

Bulutlar yeni şekiller saçar.

YURDUM

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

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

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

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

Tavşan, kirpi, kaplumbağa,

Tırtıl, solucan, karınca,

Çalışır çabalarlar.

Mutlu mesut yaşarlar.
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Aşağıdaki kavramları kullanarak bir öykü yazalım.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazalım.

Doğal çevre kendiliğinden oluşmaz.

Bitkiler ve hayvanlar canlıdır.

Pil kumbaraları oluşturmalıyız.

Çevremizi temiz hâle getirmek sadece belediyelerin görevidir.

Sağlıklı yaşamak için dengeli beslenmeliyiz.

Gündüz lambaları yakan biri bilinçli bir tüketici değildir.

Yaşadığımız çevredeki okullar ve camiler yapay çevreyi oluşturur.

Canlı varlıklar beslenemez.

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

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

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

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

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

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

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

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

çevre temizlik görev
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Aşağıdaki kavraları birer cümlede kullanalım.

Park Yol ApartmanOkullar Kaldırım

Yaşadığım Çevre

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

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

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

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

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

Aşağıdaki noktalı yerlere verilen kelimelerden uygun olanları 
yazalım.

hareket oluşmaz korumuş tükenebilir

büyüyemez doğal cansız yapay canlı

................................... varlıklar beslenir, büyür ve hareket eder.5

Ayçiçeğinin  güneş  neredeyse  o  yöne  dönmesi  bitkilerin .............................. 
ettiğini gösterir.

6

Kendiliğinden oluşan çevreye ................................... çevre denir.33

İnsan eli değmiş çevrelere ................................... çevre denir.11

Hastane, çocuk parkı, yollar kendiliğinden ................................... .77

Elektrik, su ve doğal gaz gibi kaynaklar ................................... .99

Cansız varlıklar ................................... .44

Hava, su ve toprak ................................... varlıklardır.2

Ormanları korursak doğal çevreyi de ................................... oluruz.88

2

4

6

8
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Bulutun içindeki cümleyi tamamlayalım. Doğru bilgilerin karşısın-
daki harfleri yuvarlak içine alalım. Doğru kutusundaki harfleri sıray-
la şifre kutusuna yazarak şifreyi bulalım.

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten araştırarak anlamları-
nı karşılarına yazalım.

çevre ............................................................................

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

çöl ............................................................................

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

orman

fabrika

Ş‹F RE

Doğru harf 
kutusu

Yanlış harf 
kutusu

Spor yapmalıyız. S A

Dengeli beslenmemeliyiz. Y S

Sağlıklı ürünler yemeliyiz. A L

Çevremizin temizliğine özen göstermeliyiz. Ğ A

Temiz bir çevrede yaşamalıyız. L T

Sigara kullanmalıyız. T K

Haftanın her günü tırnak kesmeliyiz. A I

Alkol kullanmamalıyız. I M

Erken yatıp erken kalkmalıyız. K E

Sağlıklı yaşamak için;
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Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenlerin yanına kalp 
yapalım ve boyayalım. Yapılmaması gerekenlerin üzerine "7" işareti 
koyalım.

Ağaçları kesmeliyiz.
Fabrika bacalarına 
filtre takılmalıdır.

Doğal gaz, su ve 
elektriği bilinçli 
kullanmalıyız.

Zamansız avlanma yap-
mayalım.

Çöpler ayrı poşetlenip 
geri dönüşüm 
fabrikalarını 

gönderilmelidir.

Sıvı atıkları nehirlere 
atmalıyız.

Sağlıklı bir çevrede bulunan çocukların ellerine balon çizelim.
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Aşağıdaki cümleleri tamamlayan kelimeleri bulup doğru kelimeyi 
boyayalım.

Aşağıdakileri uygun dönüşüm kutuları ile eşleştirerek Yusuf'a yar-
dımcı olalım.

Sağlıklı yaşam için çöpleri ayrıştıralım.

Atıkları gruplandırarak ............................ göndermeliyiz.

Elektrik veya suyu ............................ kullanmalıyız.

Bitkiler, hayvanlar ve insanlar ............................ varlıklardır.

Varlıkların içinde bulunduğu ortama ............................ denir.

Fabrika bacalarına ............................ takmalıyız.

tasarruflubol bolbaşa

geri dönüşümeormanaçöpe

canlıhareketsizcansız

ormançevremeydan

filtredumanboru
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Yaşadığımız çevreleri noktalı yerlere yazalım. Bu ortamların te-
mizliği ile ilgili hataların üzerine "7" işareti koyalım.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız.

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

............  Temizliğimiz kadar sağlıklı beslenmeyi de önemsemeliyiz.( )

............  Elektrik, su, doğal gaz gibi kaynaklar doğada sınırsız olarak bulunur.( )

............  Bilinçli tüketici bilgisayar açıkken kitap okur.( )

............  Doğal çevre olmadan yapay bir çevreden söz edilemez.( )

"Canlılar Dünyasına Yolculuk" ünitesindeki terimleri aşağıdaki 
bulmacada bulup boyayalım. Kalan harfleri şifre kutusuna yazalım. 
Şifreyi okuyalım.
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Test - 11

1. "İsim, Şehir, Bitki, Hayvan" 
adlı oyununun kaç bölümün-
de canlılara yer verilir?

 A. 2 B. 3 C. 4

5.  1 2 3

  Yukarıdaki resimlerden han-
gisi doğal çevreye aittir?

 A. 1 B. 2 C. 3

2.  Oklardan hangisi çocuğun 
çevresini temizlemek için ken-
disinin yapabileceği davranış-
lardan birini göstermez?

  

Plastik şişeleri geri 
dönüşümün plastik 
bölümüne koymak

Fabrika bacalarına 
filtre takmak

Çöpleri yere 
atmamak

 

 A.  B.  C. 

3.  

Gereksiz 
yere suyu 

harcamam.

Açık olan 
çeşmeleri 
kapatırım.

  

  Yıldızlarda yazılanlara  dikkat 
eden çocuk için ne söylenebi-
lir?

A. Kaynak kullanımını önemse-
mez.

B. Tasarruf etmez.
C. Kaynakları bilinçli kullanır.

4.  Okulun camları süslenirken, 
  1. kata sadece canlı varlıkların
  2. kata ise cansız varlıkların resim-
    leri asılacaktır.
  Bu okul aşağıdakilerden han-

gisidir?

 

A.

B.

C.
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7.   Elektriği tutumlu 
kullanırım.

  Melis sözü ve davranışı bir olan ço-
cuktur. Bu durumda Melis aşa-
ğıdaki davranışlardan hangi-
sini yapmaz?

A. Boşa yanan lambaları söndü-
rür.

B. İzlemediği zaman televizyonu 
açık bırakmaz.

C. Çamaşır makinesini birkaç ça-
maşır atarak çalıştırır. 11.  Her canlının temiz bir çevrede 

yaşama hakkı vardır.  

  Yukarıdaki pankartı hazırla-
yan bir çocuk için ne söylene-
bilir?

A. Tembel çocuk
B. Tutumlu çocuk
C. Bilinçli çocuk

9.  Bitkiler de insanlar gibi canlıdır, 
hareket eder.

  Aşağıdakilerden hangisi bit-
kilerin hareketine örnek ola-
maz?

A. Bitkilerin yer değiştirmesi
B. Bitki köklerinin toprak altında 

suya yönelmesi
C. Ayçiçeğinin güneşi takip et-

mesi 

8.  Aşağıdakilerden hangisi do-
ğal çevreyi koruma yolların-
dan biri değildir?

A. Ağaçları kesmemek
B. Çöpleri ayrıştırıp geri dönüşe-

me göndermek
C. Sıvı atıkları nehirlere akıtmak

6.  Aşağıdaki canlı varlıkların ka-
rınları çok acıkmış.

  

 

  Onları yemeleri gereken can-
sız varlıklarla eşleştirirsek 
doğru cevap hangisi olur?

 A. et peynir yem

B. peynir kemik yem

C. yem et peynir
10. Aşağıdaki hayvanlardan han-

gisi yapay çevrede yaşamak-
tadır?

 
A.

B.

C.
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Test - 12

6.  Aşağıdakilerden hangisi çev-
reyi korumak amacıyla yapı-
lamaz?

A. Ağaç dikmek.
B. Çiçek koparmak.
C. Çöp toplama kampanyasına 

katılmak.

3.  Aşağıdakilerden hangisi canlı-
ların özelliklerinden değildir?

A. Boşaltım yapma
B. Çoğalma
C. Hareket etmeme

2.  

 

  Resimdeki varlıkların ortak 
özelliği nedir?

A. Cansız varlık olmalarıdır.
B. Canlı varlık olmalarıdır.
C. Yapay çevreyi oluşturmaları-

dır.

7.  Aşağıdakilerden hangisi bi-
linçli kullanmamız gereken 
tükenebilir kaynaklardan de-
ğildir?

SuA.

Doğal gazB.

GüneşC.

1.  ✿ Hayvanlar hareket eder ancak 
bitkiler hareket edemez.

▼ İnsanlar canlıdır ancak toprak 
canlı değildir.

H Hava ve su cansız varlıktır an-
cak hayvanlar canlıdır.

 
 

  Yukarıdaki ifadelerden hangi-
si ya da hangileri doğrudur?

 A. ✿ B. ✿ - ▼  - H C. ▼  - H

4.  Aşağıdakilerden hangisi ya-
pay çevrede yer almaz?

 A. köprü B. göl C. baraj

5.  Aşağıdakilerden hangisi can-
sız varlıktır?

 A. B.

C.
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10. Yaşadığı çevrenin temizliğin-
de aktif görev alan Ayşe Ha-
nım aşağıdakilerden hangisini 
yapmaz?

A. Plastik, kâğıt, cam, pil gibi 
maddeleri ayırıp geri dönüşü-
me gönderir.

B. Yere tükürenleri uyarır.
C. Kullanılan yağı lavaboya döker.

12.  

  Yukarıdaki resim için ne söy-
lenebilir?

 A. Yapay çevredir.
B. Doğal çevredir.
C. Kendiliğinden oluşmuştur.

8.   Çöl doğal çevredir.    

   Barajlar yapay çevre-

    dir.

   Köprüler doğal çevredir.

  Yukarıdaki ifadeler doğru ise boş 
kutuya D, yanlış ise Y yazarak şif-
reyi bulalım.

  Aşağıdakilerden hangisi kili-
din şifresidir?

 A. 
D
Y
Y

 B. 
D
D
Y

 C. 
Y
Y
Y

9.  Şeyda'nın sağ elindeki kartta can-
lı varlık, sol elindeki kartta cansız 
varlık ismi yazıyor.

  Aşağıdaki ellerden hangisi 
Şeyda'ya aittir?

  

B.

A.

C.

11.  doğal  yapay 
çevreye örnektir.

   ve  yerine han-
gi resimler yerleştirilmelidir?

 A.

B.

C.



Ünite - 7

99

 Elektrikli Araçlar

Yaşamımızdaki birçok alet ve makine elektrikle çalışır. Oyuncaklar, ça-
maşır makineleri, televizyonlar, buzdolapları, asansörler,… Evlerde şehir 
elektriği, arabalarda akü,  oyuncak ve TV kumandalarında pil, cep telefon-
larında batarya enerji kaynağı olabilir.

Unutmayalım ki elektrik sınırsız değildir. Maliyeti olan tükenebilir bir 
kaynaktır. Tutumlu kullanılmalıdır. Mesela izlemediğimiz zaman televizyo-
nu kapatmalıyız. Gündüzleri lambaları açmamalıyız. Doldur-
madan çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştırmamalıyız.

Evlerde, iş yerlerinde, sanayilerde birçok alette kullanılan 
pillerin aslında çok da masum olmadığını biliyor musun?

Pillerin insan sağlığına ve çevreye büyük zararları vardır. 
Pillerin gelişigüzel çöplere atılmaması, ayrıştırılarak geri dö-
nüşüm kutularında toplanması gerekir.

Aydınlanma Amaçlı 
Araç - Gereçler

Isınma Amaçlı 
Araç - Gereçler

Evdeki 
Araç - Gereçler

Masa lambası Elektrikli soba Tost makinesi

Ampul Klima Çamaşır makinesi

Sokak lambaları Kombi Bilgisayar

Arabaların farları Elektrikli battaniye Buzdolabı

Elektrikli Araç ve Gereçler

Elektrikli Araçların Kullanım Amacı
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Atık pillerin zararları toprağa, topraktan yağmurun etkisiyle suya geçer. 
Zaman içerisinde bu etkiler canlılar üzerinde hastalık olarak ortaya çıkar.

Elektrik günlük hayatımızı kolaylaştırır. Ancak dikkatli kullanmazsak can 
ve mal güvenliğimizi tehlikeye sokar. Bu nedenle aşağıdaki önlemleri ala-
rak tehlikelerden korunabiliriz.

Elektrik çarpan birini gördüğümüzde ona dokunmamalıyız. Büyükleri-
mizden yardım istemeliyiz. Evdeysek sigortayı kapatmalıyız.

Elektrik çarpması bazen vücutta çeşitli yanıklara bazen de yangın gibi 
tehlikeli durumlara sebep olabilir.

Pilin içindeki zararlı maddeler toprağa karışır. Toprakta 
yetişen ot bu zararlı maddelerden etkilenir. Otu yiyen hay-
van bu maddeleri vücuduna taşır.

Bu hayvanlarla beslenen biz insanlar da hasta olabiliriz.

Prizlere metal cisimler sokmamalıyız.

Banyo gibi ıslak, nemli yerlerde elektrikli aletler kullan-
mamalıyız.

Islak elle elektrikli makineleri çalıştırmamalıyız.

Yuvasından çıkmış, telleri açıkta kalmış prizleri elleme-
meli, tamir ettirmeliyiz.
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Elektrikli Araçlar

Resimlerdeki kişiler işlerini yaparken hangi elektrikli araçları kul-
lanıyor olabilir? Altlarına yazalım.

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

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

Aşağıdaki cümleleri tamamlayacak kelimeleri bulalım, kutusunu 
işaretleyelim.

✱  Pile göre daha fazla elektrik enerjisine ihtiyaç duyulduğunda..................... 
kullanılır.

bataryaGüneş jeneratör

✱ Bisikletlerde farın ışık vermesini sağlayan enerji kaynağına .....................
denir.

dinamo akü batarya

✱ Bir otomobilin klimasını çalıştıran elektrik kaynağına ..................... denir.

elektrik pil akü
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Kullanım amaçları yazılı elektrik araçlarından hangileri hatalı ya-
zılmışsa üzerine "7" koyalım.

Aydınlatma Amaçlı
Araç - Gereçler

Lamba

Kombi

Ampul

Klima

Bulaşık
makinesi

Elektrikli 
soba

Asansör

Mikser

Bilgisayar

Isınma Amaçlı
Araç - Gereçler

Ev
Araç - Gereçleri

Aşağıdaki alet ve makinelerden ısınma amaçlı olanları kırmızıya, 
aydınlatma amaçlı olanları sarıya boyayalım.

kombi

ampul
masa

lambası

elekrikli 
soba

floresan 
lamba

sokak
lambası

elektrikli 
battaniye

klima

Elektrikli Araçlar
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Çocukların sağ ellerine elektrik kaynaklarını; sol ellerine eletkrik 
kaynağının çalıştırdığı makinelerin adını örnekteki gibi yazalım.

şehir elektriği televizyon

sağ sol

Patilerde yazan elektrikli araçları, onları çalıştıran elektrik kaynak-
ları ile aynı rengi boyayalım.

buzdolabı

motorsiklet

oyuncak

otomobil

ütü

saat

televizyon 
kumandası

çamaşır
makinesi

Akü

Pil

Şehir
elektriği

Elektrikli Araçlar



104

Ünite - 7

Araçların kullandıkları enerji kaynaklarını bulup yuvarlak içine 
alalım.

Şehir elektriği ile çalışan aletleri ve makineleri maviye, akü ile ça-
lışan aletleri ve makineleri kırmızıya, pil ile çalışan aletleri ve maki-
neleri sarıya, batarya ile çalışan alet ve makineleri yeşile boyayalım.

 akü

 şehir elektriği

 pil

 pil

 akü

 batarya

 pil

 şehir elektriği

 akü

 batarya

 pil

 akü

:
;

 akü

 jeneratör

 batarya

uçak
tost

makinesi matkap telefon
çamaşır
makinesi

otobüs
duvar
saati

hesap 
makinesi aspiratör baskül

bilgisayar buzdolabı
gece

lambası
bulaşık

makinesi

Elektrikli Araçlar
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Alttaki kutuda verilen cümlelerin numaralarını uygun yerlere ya-
zarak kavram haritasını tamamlayalım.

Çocuklar renkli kâğıtlara evde kullanılan makineleri yazmışlar ve 
bir kavonoza atmışlar.

A. Hangi renklerde kâğıt çekerlerse aydınlatma amaçlı araçları ve gereçleri 
seçmiş olurlar?

...............................................................................................................
B. Hangi renk kâğıtları çekerlerse ısınma amaçlı araçları ve gereçleri seçmiş 

olurlar.

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

Geri dönüşüm kutularında biriktirilir. Haberleşme alanında sık kullanılır.

ampul masa lambası

floresan lamba kombiklima

batarya

akü

şehir elektriği

E
N

E
R

Jİ
 K

A
Y

N
A

K
L

A
R

I

piller

1 2

Bilinçsizce çevreye atıldığında doğaya zarar verir.Tutumlu kullanılmalıdır.
6 7

Özellikle ulaşım alanında kullanılır.Santrallerde üretilir. Barajlarda üretilir.
53 4

Elektrikli Araçlar
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1

2

3

4

5

6

Ünite - 7

Kutulardaki kelimeleri uygun yerlere yazarak boşlukları dolduralım.

Elektrik santrallerinde ve barajlarda 
üretilir.

Özellikle yüksek binalarda elektrik 
kesintisi durumunda asansörün çalış-
masını sağlayan elektrik kaynağıdır.

Cep telefonu, tablet gibi araçların ça-
lışmasını sağlar.

Saat ve oyuncak gibi az enerji depo-
lamaya yarayan elektrik kaynağıdır.

Otomobil, motosiklet, gemi, uçak gibi 
araçların elektrik ihtiyacını karşılar.

akü

ŞİFRE ➜

elektrik elektrikli araç - gereçler

pil soğutma ekmek kızartma makinesi

......................... sınırlı ve maliyeti olan bir kaynaktır.

......................... mutfakta, banyoda, salonda, okulda her yerde kullanılır.

Ulaşım araçlarında kullanılan elektrik kaynağı ......................... dür.

......................... atıkları çevreye zarar verir.

Buzdolabı ......................... amaçlı kullanılır.

.................................................. şehir elektriği ile çalışır.

Çiçeklerin yerine yazılması gereken kelimeleri yazalım. Sayılara 
denk gelen harfleri şifre kutusuna yerleştirerek şifreyi bulalım.

1

7

2

4

8

3

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8

Elektrikli Araçlar
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Elektriğin tutumlu kullanıldığı resimlerin altındaki ampulleri sarı-
ya boyayalım.

Aşağıdakilerden hangilerine atık piller zarar verir? İşaretleyelim.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların 
başına Y yazalım.

Pillerin insan sağlığına zararı yoktur.

Prizlere metal cisimler sokmalıyız.

Jeneratör, akü, pil elektrik enerjisi kaynaklarıdır.

Elektrik çarpması yaralanmalara sebep olabilir.

Elektrik zararsızdır.

Islak elle elektrikli makineleri çalıştırmamalıyız.

Elektrik günlük hayatımızı kolaylaştırır.

Kullanılmış pilleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

Sokak lambaları aydınlanma amaçlı kullanılır.

SuHava Toprak Ot Hayvan İnsan

Elektrikli Araçlar
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Aşağıdaki cümleleri uygun resimlerle eşleştirelim.

Elektrik çarpmalarını önlemek can ve mal güvenliğini sağlamak 
için alınabilecek tedbirleri resimlerin altlarındaki boşluklara yazalım.

Odadan çıkarken lambayı kapatmalıyım.

Kullanılmayan elektrikli aletlerin fişini çekmeliyim.

Televizyonu izlemiyorsam kapatmalıyım.

Pilleri geri dönüşüm kutusuna atarak doğayı korumalıyım.

Elektrikli alet ve makineleri ıslak elle dokunmamalıyım.

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

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

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

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

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

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

Elektrikli Araçlar
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1.  
Annem kek yaparken malze-
meleri bir kaba koydu. Mikser-
le çırptı. Karışımı cam 
bir kaba döktü. Fırına 
koydu. Piştikten sonra 
afiyetle yedik.

 

  Yiğit'in annesi kaç tane elekt-
rikli ev aracı ve gereci kullan-
mıştır?

 A. 4 B. 3 C. 2

4.  Aşağıda verilenlerden hangi-
leri doğrudur?

  ✿ Pil elektrik kaynağıdır.

▼ Cep telefonu batarya ile çalışır.

H Elektrik sınırsızdır.

] Elektrikli ev aletleri akü ile çalı-
şır. 

 A. ]  - H B. ✿  - ▼ C. ▼  - H

6.  Yağız televizyon 
izliyordu. Şiddet-
li bir ses duydu. 
Ardından tele-

vizyondaki görüntü kayboldu. 
Korktu.

  Yağız şimdi ne yapmalıdır?

A. Televizyonu kendisi tamir et-
melidir.

B. Babası televizyonu tamir et-
melidir.

C. Yetkili kişi televizyonu tamir 
etmelidir.

2.  
1

2

3

 

  Yukarıdaki enerji kaynakları 
hangi şıkta sırasıyla yazılmış-
tır?

A.  akü - pil - jeneratör

B. şehir elektriği - pil - akü
C. şehir elektriği - pil - jeneratör

5.  
Toprağa atılan ......... 
bana zarar veriyor.

  Aşağıdakilerden hangisi çiçe-
ğin cümlesinde boş bırakılan 
yere yazılabilir? 

 A. piller B. yemler C. kâğıtlar

3.  Arabaların elektrik ihtiyacı 
nereden sağlanır?

A. şehir elektriğinden
B. pilden
C. aküden

Test - 13Elektrikli Araçlar
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Test - 13

7.  Yiyeceklerimizi so-
ğuk ortamda saklar. 
Bozulmasını önler.

Yiyecek pişirilmesi-
ni sağlar.

Çamaşırlarımızın kı-
rışıklığını giderir.

  

 

  Yukarıda günlük hayatta kullandı-
ğımız makineler ve yararları veril-
miştir.

  Verilen bilgiler için ne söyle-
nebilir?

A. Hepsi de yanlıştır.
B. Hepsi de doğrudur.
C. Biri doğru, ikisi yanlıştır.

8.  H Sınırlıdır.

  H Maliyeti yüksektir.

  H Tutumlu kullanmak gerekir.

  Yukarıda anlatılanlar ne ile il-
gilidir?

 A. Elektrik B. Güneş C. Yağmur

10. Prizlerde elektrik olup olma-
dığını kontrol eden kişi ne 
kullanır?

 A. Metal çubuk
B. Kontrol kalemi
C. Kurşun kalem

12. Aşağıdaki araçlardan hangisi 
şehir elektriği ile çalışmaz?

 A. Çamaşır makinesi 
B. Klima
C. Fotoğraf makinesi

13. 

HASTANE

  

  Yukarıdaki resimlerden kaç 
tanesi elektrik enerjisinin kul-
lanıldığı yerlerdir?

 A. 7 B. 3 C. 4

9.  Evimize yaramaz bir 
çocuk geldi.
Eline annesinin şişini 
almış prize sokuyordu.

 

  Zehra arkadaşına ne söyleme-
miştir?

 A. Ben de denemek istiyorum.
B. Dur, yapma! Elektrik çarpar.
C. Yaptığın şey çok tehlikeli.

11. Çocuklardan hangisinin söy-
lediğini dikkate almalıyız?

 

B.

A.

C.

Pilleri geri dönüşüm 
kutusuna atmalıyız.

Arızalanan elektrikli 
araçları kendimiz tamir 
etmeliyiz.

Gündüz lambaları aç-
maktan kaçınmamalıyız.

Elektrikli Araçlar



Adı:

Soyadı:

111

Test - 14

1.  Yerler ve vücudumuz ıslak-
ken fişe telefonumuzun şarj 
aletini takmak

Aynı anda su ısıtıcısı, televiz-
yon, şofben, bilgisayar gibi 
birçok elektrikli alet çalıştır-
mak

  Aşağıdakilerden hangisi elekt-
riğin yol açabileceği durum-
lardan değildir?

A. yangın
B. elektrik çarpması
C. aydınlanma

2.  Aşağıdakilerden hangisi elekt-
riğin insan hayatına sağladığı 
kolaylıklardan değildir?

A. İnsanlara zaman kazandırır.
B. Gece ulaşımını zorlaştırır.
C. Daha az yorucudur.

3.  Pil atıklarının çevreye vere-
ceği zararları en aza indire-
bilmek için bireysel olarak ne 
yapabiliriz?

A. Pilleri çöpe atabiliriz.
B. Pilleri toprağa atabiliriz.
C. Pilleri geri dönüşüm kutusuna 

atabiliriz.

5.  Aşağıdakilerden hangisi kul-
lanılırken elektrik kaynağına 
ihtiyaç yoktur?

 
A.

B.

C.

4.  Yapmış olduğum bu-
luş insanları aydınlat-
ma konusunda çok 
faydalı oldu. Buluşum 

farklı birçok üründe kullanıldı.

  Aşağıdakilerden hangisi Edi-
son'un bahsettiği ürünlerden 
değildir?

A. Elektrik motoru
B. Deniz feneri
C. Araba farı

6. 

Resme göre piller ................ 
ve ................ zarar veriyor.

 
                         

 

  Aşağıdakilerden hangisi nok-
talı yerlere yazılamaz?

 A. suya B. hayvana C. toprağa
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7.  Öğretmen elindeki kart-
lara elektrik kaynaklarını 
yazacaktır.

  Öğretmen aşağıdaki-
lerden hangisini elin-
deki karta yazmaz?

 A. akü B. pil C. ampul

10.  
            

 

  Resimdeki durum için alınabi-
lecek önlem aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

A. Durumu uzman kişilere bildir-
meliyiz.

B. O yoldan dikkatli geçmeliyiz.
C. Yolumuzu değiştirmeliyiz.

9.  Elektrik sınırlıdır.

Dikkatli kullanılmalıdır.

           
            

  Sloganı hayatına geçiren bir 
çocuğun nasıl davranması 
beklenmez?

A. Uyurken lambaları açık bıra-
kır.

B. İzlemediği zaman televizyonu 
kapatır.

C. İşi bittiğinde ütünün fişini çe-
ker.

8.  Kutuda yazılı olan her elektrik 
ile çalışan alet için bir bölüm 
boyarsanız aşağıdaki şekiller-
den hangisi ortaya çıkar?

  

Ekmek kızartma
makinesi

tost
makinesi koltuk

tencere
DVC

oynatıcı

masa

derin
dondurucu

televizyon

 A.  B.  C. 

12. Aşağıdaki çocuklardan hangi-
si için elektriği tutumlu kulla-
nıyor denilebilir?

  A.

B.

C.

11. Pillerin ayrıştırılarak nerede 
toplanması gerekir?

A. Çöpte
B. Geri dönüşüm kutusunda
C. Poşette

Test - 14 Elektrikli Araçlar
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Test - 15

1.  Aşağıdakilerden hangisi do-
ğal çevreyi korumaya yönelik 
bir slogandır?

A. Doğal kaynakları bilinçli kulla-
nalım.

 B. Her yere fabrika kuralım. 
C. Çarpık kentleşmeyi yaygınlaş-

tıralım.

7.  

çilek
3 TL

domates
4 TL

elma
3 TL

muz
4 TL

tabak
3 TL

  Cama fiyatı asılan maddelerin 
hangisi diğerlerinden farklı 
bir özelliğe sahiptir?

  A. domates B. tabak C. elma

5.          
1

2

  Trenin 1 ve 2 numaralı yer-
lerdeki hareketi için ne söyle-
nebilir?

1 2
A.
B.
C.

Dönme
Yavaşlama
Hızlanma

Hızlanma
Dönme
Yavaşlama

3.  Vücudun hava almasını sağlayan 
duyu organıyım. Bilin bakalım 
ben kimim?

 A. kulak B. deri C. burun

4.  

IIIIII
  Yukarıdaki oyuncaklardan  

hangisi dönme hareketi ya-
par?

 A. I B. II C. III

2.  Aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi doğrudur?

  

A. Kendi çevresinde 
dönüşü

Bir yıl

365 gün
6 saat

B. Kendi çevresinde 
dönüşü

24 saatC. Kendi çevresinde 
dönüşü

Dünya'nın hareketi Süresi

 6.  İrfan Bey tele-
vizyon izlemek 
istiyor. Bu du-
rumda İrfan Bey'in kumanda-
nın düğmelerine ne kuvveti 
uygulaması gerekir?

  A. çekme
 B. yön değiştirme 

C. itme

Genel Değerlendirme
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Test - 15

9.   
 

  Yukarıdaki varlıklardan kaç 
tanesi hareket eder?

 A. 1 B. 2 C. 3

10. Aşağıdakilerden 
hangisi Güneş ile 
ilgili doğru bilgi 
vermektedir?

A. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır.
B. Güneş Dünya'nın çevresinde 

döner. 
 C. Güneş en büyük ses kaynağıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi do-
ğal çevreyi oluşturur?

A. köprü
B. Pamukkale Travertenleri

 C. tünel

14. Yuvasından çıkmış elektrik telle-
rini ................................... .

  Aşağıdakilerden hangisi yazı-
lırsa cümle doğru tamamlan-
mış olur?

A. İşi bilen kişilere tamir ettirmeli-
yiz.

B. Islak elle ellemeliyiz.
C. Yerine sokmalıyız.

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlış bilgi içermektedir?

A. Atık piller insan sağlığına zarar 
verir.

B. Atık piller sadece toprağa za-
rar verir.

C. Atık piller canlıların tümüne za-
rar verir.

8.  pamuk yumuşak

kaşık sert

çikolata esnek

  Tablodaki maddelerden han-
gisinin duyu organlarımızla 
hissedebildiğimiz özelliği yan-
lış verilmiştir?

 A. pamuk B. kaşık C. çikolata

11. 

  Bulutların birbirine çarpması 
sonucu aşağıdakilerden han-
gisi oluşmaz?

A. ses
B. ışık

 C. gökkuşağı

13. Yandaki sembol bize 
Dünya'yı korumamız 
gerektiğini düşündürür.

  Aşağıdaki kavramlardan han-
gisini hatırlatmaz?

A. Bilinçli olmak
B. Sağlıklı yaşam

 C. Tüketim yapmak

Genel Değerlendirme
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Test - 16

1.  Aşağıdakilerden hangisi do-
ğal çevrenin tanımıdır?

A. İnsanların doğal çevreden al-
dığı kaynaklarla oluşturduğu 
çevredir.

B. İnsanların oluşturmadığı hazır 
bulduğu çevredir. 

C. İnsanların üretimde ve tüketim-
de bulunduğu çevredir.

5.  

  Aşağıdakilerden hangisi re-
simlerden çıkarılabilecek bir 
bilgidir?

A. Her ikisi de doğal ışık kayna-
ğıdır.

B. Her ikisi de cansızdır.
C. Her ikisi de su kürede yaşar.

4.  

Deniz

3

Kıta

1

Dünya

2

  

  Yukarıdaki köpeklerden han-
gisinin adı su kürenin bir par-
çasıdır?

A. 1. kulübedeki köpek 
B. 2. kulübedeki köpek 
C. 3. kulübedeki köpek

2.  

kı
rıl

ga
n

ka
le

m

yu
m

uş
akka
za

k

pü
rü

zs
üz

re
nd

e

es
ne

ksil
gi

  Yanlış bilgi veren balonlar patlatı-
lacaktır. Kaç balon patlatılma-
lıdır?

 A. 3 B. 2 C. 1

3.

  

Zürafanın benekle-
rinde yazılı kelime-
lerden kaç tanesi 
doğal ışık kaynağı-
dır?

A. 1
B. 2
C. 3

Ampul

lambası
Trafik

Pil

Yıldırım

Güneş
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Test - 16

6.  

 

  Resimdekilerden hangisi ama-
cına uygun kullanılmamıştır?

  A. tabak - çatal 
 B. televizyon 
 C. ampul

7.  Cep telefonu Batarya

Araba Pil

Kumanda Akü

Televizyon Şehir elektriği

  Tabloda hangi iki enerji kay-
nağının yeri değiştirilirse doğ-
ru bilgiye ulaşılır?

A. batarya - akü
B. akü - pil

 C. pil - batarya

8.  
............................ hareket 
eder, beslenir, büyürler. 

  Yukarıdaki tanımda boş bı-
rakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

A. Cansız varlıklar
B. İnsanlar ve hayvanlar
C. Canlı varlıklar

10. 
Dünya haritasını boyarken 
en çok  rengini 
kullanırım. 

  Kadir neden mavi renk 
kullanıyor?

A. Maviyi sevdiği için
B. Dünya'da hava çok olduğu için
C. Dünya'daki su miktarı çok ol-

duğu için

11. 
Otomobili kullanan Makbule 

Hanım önüne çocuk çıktığında 

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

 

  Noktalı yere ne yazılırsa olay 
hastanede sonuçlanır?

A. Durdu.
B. Hızlandı
C. Yavaşladı.

9.  Sabah alarm sesinden önce ho-
roz sesiyle uyandım. Güneş tüm 
ışıklarını penceremden odama 
yansıtmıştı. Evet artık köyüme 
gelmiştim. Sarı kız "Möö!" Pamuk 
"Mee!", Duman "Hav Hav!" di-
yordu. Ben burada gerçekten çok 
mutluydum.

  Yukarıdaki hikâyede kaç tane 
canlı varlıktan bahsedilmek-
tedir?

 A. 4 B. 3 C. 1
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Test - 17

1.  Aşağıdakilerden hangisi pil 
ile çalışmaz?

 A.  B. 

           C. 
DIA

PLS
/min

SYS

4.  ➜ Bu tabakaya yer kabuğu da de-
nir.

  ➜ Dünya'nın 1

4
'ini oluşturur.

  ➜ Deprem, çığ gibi doğal afetler 
bu tabakada meydana gelir.

  Yukarıda sözü edilen Dün-
ya'nın katmanı hangi seçe-
nekte verilmiştir?

A. Hava tabakası
B. Kara tabakası
C. Su tabakası

3.  Anıl oyun hamurunu kullanarak 
Dünya'nın şekli ile ilgili bir model 
hazırlamıştır. Anıl'ın çalışma-
sında renkli renkli hamurlar 
kullanmasının nedeni nedir?

 A.  Dünya'nın şeklini kanıtlamak.
B. Duyu organı olan göze dikkat 

çekmek.
C. Dünyanın katmanlardan oluş-

tuğunu göstermek.

2.    I. Güneş

   II. Gök gürültüsü

  III. Yıldızlar

  Yukarıda verilenler ortak 
özelliklerine göre gruplandı-
rıldığında hangisi dışarıda ka-
lır?

 A. II B. III C. I 5.  Aşağıdaki tabloda varlıkların 
hangi katmanda bulunduğu-
nu işaretleyen Kemal kaç nu-
mara ile gösterilen yerde hata 
yapmıştır?

  Varlıklar Dünya Katmanları

hava   su kara

kar

göl

toprak

 

 A. 1           B. 2          C. 3

1

2

3

7

7

7
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Test - 17

6.    

I II

III IV

  

  Yukarıda verilenlerden hangi-
leri elektrik kaynağıdır?

A. II, III, IV B. II ve IV
         C. I, II, III 10. Resimde verilen olaylardan 

hangisinin gerçekleşmesinde 
kuvvet etkisinden söz edil-
mez?

A.    B. 

            C. 

9.  Pürüzlü maddelerle ilgili afiş 
hazırlayan Yağız hangi resmi 
afişinde kullanmaz?

 A.   B. 

            C. 

8.  ♦ Her sesin bir kaynağı olmayabilir.

  ♦ Sesin kaynağından uzaklaştıkça 
sesin şiddeti azalır.

  ♦ Işık dalgalar halinde yayılır.

  ♦ İnsan  kulağı her sesi duyamaz.

  Yukarıda verilen bilgilerden 
kaç tanesi doğrudur?

 A. 1 B. 2 C. 3

11. Verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

   A. Enerji tasarruflu ampuller              
   kulanmalıyız.

B. Toplu alanlarda bulunan tuva-
letlerde harekete duyarlı mus-
luklar kullanmalıyız.

C. Odamızın aydınlık olması için 
birden fazla ışık kaynağı kul-
lanmalıyız.

7.  ◗Elektrikli araçları düğmesin-

den açıp  kapatalım.

◗Elektrikli araçları 
ıslak zeminde kullanmayalım.

  Öğretmenin tahtaya yazdığı 
bilgilere göre işlenen konu-
nun adı nedir?

A. Elektrik kaynakları
B. Elektrikli araç ve gereçler
C. Elektriğin güvenli kullanımı
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CEVAP ANAHTARI

(SAYFA 15 - 16)  TEST 1 - Gezegenimizi Tanıyalım

1. B 2. B 3. A 4. B 5. C 6. B 7. C 8. A 

9. A 10. C 11. B 12. C 

(SAYFA 27 - 28)  TEST 3 - Beş Duyumuz

1. C 2. A 3. B 4. C 5. B 6. A 7. C 8. B 

9. C 10. C 11. A 12. A 13. B  14. B

(SAYFA 43 - 44)  TEST 5 - Kuvveti Tanıyalım

1. A 2. C 3. B 4. B 5. A 6. C 7. B 8. A 

9. B 10. C 11. C 12. A 13. A 

(SAYFA 29 - 30)  TEST 4 - Beş Duyumuz

1. A 2. B 3. C 4. C 5. B 6. B 7. A 8. C 

9. C 10. B 11. B 

(SAYFA 45 - 46)  TEST 6 - Kuvveti Tanıyalım

1. C 2. B 3. C 4. C 5. A 6. B 7. A 8. B 

9. C 10. A 11. B 12. B 13. C 

(SAYFA 59 - 60)  TEST 7 - Maddeyi Tanıyalım

1. C 2. C 3. A 4. B 5. C 6. B 7. A 8. C 

9. B 10. A 11. A 12. C  13. B

(SAYFA 17 - 18)  TEST 2 - Gezegenimizi Tanıyalım

1. B 2. A 3. B 4. C 5. A 6. C 7. C 8. B 

9. A 10. C 11. B  

(SAYFA 61 - 62)  TEST 8 - Maddeyi Tanıyalım

1. A 2. C 3. C 4. A 5. C 6. C 7. B 8. C 

9. C 10. B 11. C  12. A 13. A
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Cevap Anahtarı
(SAYFA 77 - 78)  TEST 9 - Çevremizdeki Işık Ve Sesler

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B 6. A 7. B 8. C 

9. A 10. C 11. C 12. A  13. A 14. C

(SAYFA 95 - 96)  TEST 11 - Canlılar  Dünyasına Yolculuk

1. B 2. C 3. C 4. B 5. A 6. B 7. C 8. C 

9. A 10. A 11. C

(SAYFA 109 - 110)  TEST 13 - Elektrikli Araçlar

1. C 2. B 3. C 4. B 5. A 6. C 7. B 8. A 

9. A 10. B 11. A  12. C 13. C

(SAYFA 79 - 80)  TEST 10 - Çevremizdeki Işık Ve Sesler

1. C 2. A 3. B 4. C 5. B 6. A 7. B 8. A 

9. A 10. C 11. A 12. A 13. B 

(SAYFA 97 - 98)  TEST 12 - Canlılar  Dünyasına Yolculuk

1. C 2. B 3. C 4. B 5. A 6. B 7. C 8. B 

9. C 10. C 11. B 12. A 

(SAYFA 111 - 112)  TEST 14 - Elektrikli Araçlar

1. C 2. B 3. C 4. A 5. C 6. A 7. C 8. B 

9. A 10. B 11. B 12. C 

(SAYFA 113 - 114)  TEST 15 - Genel Değerlendirme

1. A 2. C 3. B 4. C 5. A 6. C 7. B 8. C 

9. C 10. A 11. C  12. B 13. C 14. A 15. B

(SAYFA 115 - 116)  TEST 16 - Genel Değerlendirme

1. B 2. C 3. B 4. C 5. A 6. B 7. B 8. C 

9. A 10. C 11. B  

(SAYFA 117 - 118)  TEST 17 - Genel Değerlendirme

1. B 2. A 3. C 4. B 5. A 6. B 7. C 8. B 

9. C 10. B 11. C  


