3.Ünite: Kuvvet ve Hareket
Konu: 6.3.1 Bile ke Kuvvet
A- Kuvvet nedir
Cisimleri hareket ettiren, hareket eden cismi durduran,
hareket yönünü de i tirebilen, cisimlerin ekillerini
de i tirebilen etkiye kuvvet denir.
Kuvveti göremeyiz, sadece etkilerini hissedebiliriz.
Kuvveti defterde, yaz tahtasnda gösterebilmek için ok
( ) i areti yerle tirilir.
Okun uzunlu u kuvvetin büyüklü ünü gösterir.

Kuvvetin Temel Özellikleri nelerdir

B- Newton nedir
Kuvvetin birimi Newton'dur. Ksaca N harfi ile gösterilir.
Gösterilmesi F veya F1 , F2 ... eklindedir.
Birden fazla kuvvet varsa 1.kuvvet oldu unu belirtmek
için F1, 2.kuvvet oldu unu belirtmek için F2 eklinde
isimlendirilir.
Büyüklük

Kuvvet

Sembolü

F veya F1, F2 ...

Birimi

N (Newton)

Not: Kuvvet sembolü olarak kullanlan F, ngilizce
kuvvet kelimesi olan "Force" kelimesinin ba harfidir.

C- Dinamometre Nedir

Kuvveti belirleyen dört temel özelli i vardr.

2. Do rultusu
Kuvvetin yönü ve ztt do rultusunu verir.

Kuvvet ölçen araca Dinamometre denir.
Dinamometre cisimlerin esneme özelli inden
yararlanlarak yaplm tr.
Dinamometre içinde esnek bir yay bulunur.
Dinamometredeki yaydaki uzama miktar dinamometreye
aslan cismin a rl  ile do ru orantldr.

3. Yönü
Kuvvetin hangi yönde oldu unu belirtir. Harita üzerinde
kullanlan yönlerle ayndr.

Örnek
10 Newton'luk kuvvet ile 1 cm uzama meydana geldi ise,
20 N'luk kuvvetle 2 cm uzama gerçekle ir.

4. iddeti(Büyüklü ü)
Kuvvetin dinamometre ile ölçülen büyüklü üdür.

Ölçülecek kuvvetin büyüklü üne uygun dinamometre
seçilmelidir.
Ölçüm aral  0-10 N olan dinamometre ile en fazla 10
N'luk kuvvet ölçülebilir.

1. Uygulama Noktas
Kuvvetin uyguland  cisimdir.

Dinamometre ile ölçülecek kuvvet büyük ise
dinamometrenin kaln (sert) yaydan yaplmaldr.
Ölçülecek kuvvet hassas ölçülmesi için de ince (yumu ak)
yay kullanlmaldr.

Dinamometre
Kuvvetin Gösterilmesi
Kuvvetle yapt mz i lere örnekler
Topa vururken,
Kitab açarken,
Cam krarken,
Muslu u çevirirken,
Meyveyi soyarken kuvvet uygulanr.

D- Kuvvetin Yönü ve Do rultusu
Kuvvetin yön, do rultu, büyüklük ve ba langç noktas
belirtilmelidir.
Yön ve do rultu ayn de ildir. Yön tek, do rultu çift
tarafldr. Kuzey yön, kuzey-güney ise do rultudur.
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Konu: 6.3.1 Bile ke Kuvvet

E- Bile ke Kuvvet Nedir
ki ya da daha fazla kuvvetin bir cisme yapt  etkiyi tek
ba na yapabilen kuvvete Net kuvvet (Bile ke Kuvvet)
denir.
Bile ke kuvvet R sembolü ile gösterilir.

1.kuvvet
(F1)

2.kuvvet
(F2)

Net kuvvet
(R)

Do rultu

Do u-Bat

Do u-Bat

Do u-Bat

Bile ke kuvvet nasl bulunur

Yön

Do u

Bat

Do u

a- Ayn yöndeki kuvvetlerin bile kesi
Bir cisme etki eden do rultular ve yönleri ayn
kuvvetlerin bile kesini bulmak için
kuvvetler toplanr. Cisim, bile ke kuvvetin yönünde
hareket eder.

Büyüklük

5N

3N

8N

R= F1 - F2 = 5 N -3 N = 2 N ( Net kuvvet 2 N'dur.)
Dengeleyici Kuvvet

Bile ke Kuvvet (R)= F1 + F2
Örnek: Bir cismine ayn yön ve do rultuda 5 N ve 3
N'luk kuvvetler etki ediyor.Cismin hareket yönü ve cisme
etki eden net kuvvet nedir?

Dengeleyici kuvvet net kuvvetle ayn büyüklükte fakat
zt yöndedir.
Dengeleyici kuvvet cismin dengede kalmasn sa lar.

F- Dengelenmi ve Dengelenmemi Kuvvetler
a-Dengelenmi kuvvet
Bile keleri sfr olan kuvvetlere dengelenmi kuvvetler
denir.
Dengelenmi kuvvetlerin etkisinde olan cisim ya
hareketsizdir, ya da sabit süratle hareket eder.

1.kuvvet (F1) 2.kuvvet (F2)

Net kuvvet
(R)

Do rultu

Do u-Bat

Do u-Bat

Do u-Bat

Yön

Bat

Bat

Bat

Büyüklük

5N

3N

8N

Dengelenmi Kuvvet
Not: Cisim dengelenmi kuvvetlerin etkisinde ise ya
durur, ya da sabit süratle hareket eder.

R= F1 + F2 = 4 N +3 N = 7N ( Net kuvvet 8 N dur.)

b-Dengelenmemi kuvvet
Bile keleri sfrdan farkl olan kuvvetlere dengelenmemi
kuvvetler denir.
Cismin hareket yönü ile dengelenmemi kuvvet ayn
yönde ise cismin sürati artar, zt yönde ise azalr.

b- Zt yöndeki kuvvetlerin bile kesi
Bir cisme etki eden do rultular ayn yönleri zt ise,
kuvvetlerin bile kesini bulmak için kuvvetler çkarlr.
Bile ke kuvvetin yönü büyük kuvvetin yönüdür. Cisim,
büyük kuvvetin yönüne do ru hareket eder.
Bile ke Kuvvet (R)= F1 - F2
Örnek: Bir cismine ayn do rultuda ve zt yönde 5 N ve 3
N'luk kuvvetler etki ediyor.
Cismin hareket yönü ve cisme etkiyen net kuvvet nedir?

Dengelenmemi Kuvvet
Not: Cisim dengelenmemi kuvvetlerin etkisinde ise ya
hzlanr ya da yava lar.
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Konu: 6.3.2 Sabit Süratli Hareket
A- Sürat Nedir
Bir cismin birim zamanda ald  yola sürat denir.
Sürati hesap edebilmek için alnan yolu ve geçen zaman
bilmek gerekir.
Ölçülen her büyüklü ün mutlaka bir birimle belirtilmesi
gerekir.
Alnan yol birimi
santimetre (cm), metre (m), kilometre (km)
Zaman birimi
saniye (sn), dakika (dk), saat (sa) olarak ifade edebiliriz.
Sürat birimi
Alnan yol metre, zaman saniye alnrsa sürat birimi
metre/saniye olur. Ksaca m/sn olarak gösterilir.
Alnan yol kilometre, zaman saat alnrsa Sürat birimi
kilometre/saat, ksaca km/h olur.
Bir cismin hareketi süresince ald  toplam yolun, cismin
toplam hareket süresine bölümü ile bulunur.

Ortalama sürat
Hareketlinin ald  toplam yolun, toplam zamana
bölünmesiyle bulunur.

Not: Ayn yolu sürati daha fazla olan daha ksa sürede
tamamlar.
Formula-1 yar larnda sralama turlarnda, yar çlar
ayn parkuru daha ksa sürede tamamlamak için çal rlar.

C- Grafikler
Yol - Zaman Grafi i
Hareketli, hareketi süresince e it sürelerde e it yollar
alr ve bu nedenle sürati sabittir.
Hareketlinin yol  zaman grafi inden sürati bulunur.
Grafikten seçilen her hangi bir noktann zaman ve yol
eksenlerini kesti i noktalar bulunur. Bu noktalara kar lk
gelen de erler sürat formülünde yerine yazlarak sürat
hesaplanr.

Yol - Zaman grafi i nasl çizilir

Sürat Formülü

B- Sürat Birimleri

1. Koordinat sistemi çizilir.
2. X eksenine(yatay) zaman, y eksenine(dikey) alnan yol
ve birimleri yazlr.
3. Eksenler bölmelendirilir.
4. Tablodaki veriler grafi e kaydedilir.
5. Noktalar birle tirilerek grafik olu turulur.

Sürat birimi m/sn, km/sa, cm/sn, m/dk olarak
kullanlabilir.
E er sürat hesaplanrken verilen de erler farkl
birimlerden ise uzunluk ve zaman çevirimleri yaplr.

Yol Birimleri
1 km = 1000 m, 1 m = 100 cm
Zaman Birimleri
1 sa = 60 dk, 1dk = 60 sn
1 sa = 60 dk = 3600 sn

Sabit süratli hareket
Bir hareketli e it zaman aralklarnda e it yol almasdr.
Hareket boyunca süratinde bir de i iklik olmaz.

Alnan yol - zaman grafi i
Sürat - Zaman Grafi i
Hareketli, hareketi süresince e it sürelerde e it yollar
alr ve bu nedenle sürati sabittir.
Zaman de i se bile sürat de i mez.
Hareketlinin sürat  zaman grafi inden ald  yol bulunur.
Sürat  zaman grafi inin altnda kalan alan hareketlinin
ald  yolu verir.
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Konu: 6.3.2 Sabit Süratli Hareket

Sürat - Zaman grafi i nasl çizilir
1. Koordinat sistemi çizilir.
2. X eksenine(yatay) zaman, y eksenine(dikey) sürat ve
birimleri yazlr.
3. Eksenler bölmelendirilir.
4. Tabloda sürat verilmi ise grafi e kaydedilir. Alnan
yol verilmi ise her zaman aral  için sürat hesap edilir.
5.Noktalar birle tirilerek grafik olu turulur.

Sürat Zaman grafi i

..Notlarm

.
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4.ÜN TE: Madde ve Is
Konu: 6.4.1 Maddenin Tanecikli Yaps

A- Madde Nedir
Kütlesi ve hacmi olan her ey maddedir.
Maddeyi olu turan ve maddenin özelli ini gösteren en
küçük ksma maddenin taneci i (atom) denir.
Bütün maddeler tanecikli yapldr.
Is,  k, ses ve elektrik madde de il, enerjidir.
Madde tanecikli yapdadr.
Maddenin taneciklerden olu tu unu nasl anlarz
1. Gaz maddelerin sk trlabilmesi
rngann a zn kapatp pistona bastrd mzda havann
sk t n gözleriz.
Hava taneciklerden olu mu tur. Bu tanecikler arasndaki
bo luk çok fazla oldu u için kolaylkla sk abilmektedir.
Gazlarn sk abilme özelli i araçlarn lasti inde, yangn
tüplerinde, toplarda kullanlmaktadr. Gazlarda bo luk
bulunmas gazlarn bütünsel olmad n gösterir.

Bütün bu olaylar maddenin bütünsel de il taneciklerden
olu tu unu ispatlar.
Madde içinde bulunan atomlar üç çe it hareketleri
vardr.
Bunlar titre im, öteleme ve dönme hareketidir.

Titre im hareketi
Taneciklerin bulundu u yerde sa a-sola, a a -yukar ve
öne-arkaya hareket etmesine titre im denir.
Maddenin bütün hallerinde titre im hareketi vardr.

Öteleme hareketi (Yer de i tirme)
Taneciklerin birbiri üzerinde kayarak yer de i tirmesine
öteleme denir.
Sv ve gazlar öteleme hareketi yapar.
Oda içerisine parfüm skld nda, suya eker atld nda
tanecikler öteleme hareketi yaparak da lr.

Dönme hareketi
Kendi ekseni etrafnda hareket etmedir.
Sv ve gaz tanecikler dönme hareketi yapar.

Havann Sk mas
2. yodun alkolde da lmas
yot alkol içinde her yere da lr.
Bunu renk de i iminden gözleriz.
3. ekerin ve tuzun suda çözünmesi
eker ve tuz su içinde da lr, eker ve tuzun tadn her
yerde alabiliriz.
Tuz ve ekerin taneciklerinin su içerisinde da lmasndan
kaynaklanmaktadr.
4. Boyann suda da lmas
Boyay su içerisine damlatt mzda tanecikleri her yere
da lr.

Maddenin Halleri

B- Maddenin Halleri
Madde kat, sv ve gaz olarak üç halde bulunur.

1. Kat hal
Maddenin en düzenli halidir.
Taneciklerin arasndaki bo luk çok azdr.
Sk trlamaz.
Ak kan de ildir.
Belirli bir ekli ve hacmi vardr.
Tanecikler titre im hareketi yapar, öteleme ve
dönme hareketi yapmaz.

Boyann suda da lmas
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Konu: 6.4.1 Maddenin Tanecikli Yaps
2. Sv hal
Tanecikleri arasndaki bo luk katlara göre daha
fazladr.
Sk trlamaz olarak kabul edilir.
Ak kandr.
Belirli bir hacmi vardr.
Bulunduklar kabn eklini alr.
Tanecikleri titre im, dönme ve öteleme hareketi
yapar.
Sv tanecikleri birbirleri üzerinden kayma
hareketleri yaparak ak kan özelli i kazanrlar.

Sv madde s aldkça tanecikler daha hzl hareket eder.
Sv içerisindeki tanecikler bir arada tutunamaz,
tanecikler birbirinden uzakla r.
Sv madde buharla arak gaz hale geçer.

..Notlarm

.

3. Gaz hal
Maddenin en düzensiz halidir.
Tanecikler ba msz hareket eder.
Tanecikleri arasnda çok fazla bo luk vardr.
Sk trlabilir.
Sk trldkça (basnç arttkça) taneciklerin
arasndaki bo luk azalr.
Büyük bir kapta (basnç azaldkça) taneciklerin
arasndaki bo luk artar.
Ak kandr.
Belirli bir ekli ve hacmi yoktur.
Bulunduklar kabn her tarafn doldurur.
Tanecikleri titre im, dönme ve öteleme hareketi
yapar.

Not: Sünger gibi kat maddeler içerisinde bo luk
bulunmas ve esnek olmasndan dolay sk r.
Tuzluktan akan tuz, katlarn ak kan oldu unu
göstermez, tanecik boyutunda tuz ak kan de ildir

Maddenin s alarak veya s vererek bir halden ba ka
hale geçmesine hal de i imleri denir.

Maddenin halleri
Kat madde s alnca taneciklerin titre im hareketi
artar.
Kat maddenin tanecikleri belirli bir scaklktan sonra bir
arada kalamaz.
Kat madde eriyerek sv hale dönü ür.
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Konu: 6.4.2 Yo unluk

Kütle nedir
Madde miktarna kütle denir.
Kütle birimleri kilogram ve gramdr.
Kütle e it kollu terazi ile ölçülür.
Kütle "m" sembolü ile gösterilir.
Hacim nedir
Maddenin uzayda kaplad  yere hacim denir.
Hacim birimi mililitre (mL) ya da santimetreküp (cm3),
Litre (L) ya da desimetreküp (dm3), ve metreküp (m3)
kullanlr.
Hacim "v" sembolü ile gösterilir.

A- Yo unluk Nedir

Yo unluk = Kütle/ Hacim

d=m/v
Örnek: Kütlesi 600 gram, hacmi 300 cm3 olan cismin
yo unlu u nedir?
CEVAP

Yo unluk bir maddenin birim hacimdeki
kütlesine yo unluk denir.
Yo unluk saf maddeler için ayrt edici bir özelliktir.
Yo unluk "d" sembolüyle gösterilir.

B- Kütle - Hacim - Yo unluk Grafikleri

Örnek: Snf içinde ö renci says artarsa yo unluk
artm olur.
Ayn yolda giden araç says artarsa trafik yo un deriz.
Birim hacimde madde miktar artarsa yo unluk artar.
Kütle  Hacim  Yo unluk Grafikleri

Yo unluk nasl hesap edilir

Kütle ve hacim do ru orantldr. Hacim arttkça
kütlede artar.
Kütle arttkça yo unluk de i mez.
Hacim arttkça yo unluk de i mez.
Bir bardak su ile bir bidon suyun yo unlu u da
1 g/cm3 tür. Kütlenin ya da hacmin artmas yo unlu u
de i tirmez.

Yo unlu u hesaplayabilmek için maddenin kütlesi ve
hacminin bilinmesi gerekir. Kütlenin hacme bölünmesi ile
yo unluk bulunur.
Yo unluk = Kütle / Hacim
d = m / v

Ksaca ezberlemek için (dede muz böl ver)

Yo unlu un Formülü

C- Farkl Maddelerin Yo unluklar

Yo unluk

Maddeler

Yo unluk (g/cm3)

Su

1 g/cm3

Etil Alkol

0,78 g/cm3

Benzin

0,7 g/cm3

Mazot

0,85 g/cm3

Tahta

0,8 g/cm3

Lastik

1,5 g/cm3

Ayçiçek Ya 

0,92 g/cm3

Mum

0,8 g/cm3

Çinko

7 g/cm3
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Konu: 6.4.2 Yo unluk
Birbirine kar mayan svlarn yo unluklar

Demir

7,8 g/cm3

Bakr

8,9 g/cm3

Alüminyum

2,7 g/cm3

Altn

19,3 g/cm3

Gümü

10,5 g/cm3

Cva

13,6 g/cm3

Cam

2.4-2.8 g/cm3

Maddenin yo unlu unun bulunmas
Bir maddenin yo unlu unun bulunabilmesi için kütlesi ve
hacminin ölçülmesi gerekir.

Cismin kütlesinin ölçülmesi

Ya Su Kar m
ekilde görüldü ü gibi birbirine kar mayan su ve ya
ayn kaba konuldu unda, yo unlu u büyük olan su altta,
yo unluk küçük olan ya ise üstte kalr.

Maddenin kütlesinin ölçülebilmesi için e it kollu
terazi veya elektronik terazi kullanlr.

Cismin hacminin ölçülmesi
Svlarn hacmini ölçmek için dereceli silindir
kullanlr.
Gazlarn hacmi, içinde bulunduklar kabn hacmi
kadardr.
Katlarn hacmini ölçmek için, e er düzgün ekilli bir
cisim ise hesaplama yaplr.
Kat düzgün de ilse ve su içinde de çözünmüyorsa,
cismi sv içerisine atp ta an svnn hacmi ölçülür.
Ta an svnn hacmi cismin hacmini verir.
Not:
Ayn hacimde iki maddeden yo unlu u fazla olann
kütlesi de fazladr.
Ayn kütledeki iki cisimden yo unlu u fazla olan
cismin hacmi daha azdr.
Hacmi de i meyen kapal bir kaba gaz eklendi inde,
gazn yo unlu u artar.
Isnan bir maddenin hacmi artar, yo unlu u azalr.
Scak havann yo unlu u, so uk havann
yo unlu undan azdr.

ekilde birbirine kar mayan A, B, C, D svlarnn
yo unluklar D > C > B > A eklindedir.

E- Günlük Ya amda Yo unlu un Önemi
Uçak gibi hava araçlarnda yo unlu u az olan alüminyum
gibi metaller kullanlr.
Bu nedenle uçak fazla a r olmaz.
Binalarda da gaz beton kullanlmas binann daha hafif
olmasn sa lar.

Yo unluk Çevrimleri
SI birim sisteminde (Uluslar aras birim sistemi)
yo unluk birimi kg/m3'tür.
Bunun yannda g/cm3 skça kullanlr.
Yo unluk çevirmelerinde g/cm3 , g / mL ve kg / Lye
e ittir.
1 g / cm3 = 1 g/ml = 1 kg / L

D- Cisimlerin Suda Yüzme

art

Bir cismin suda yüzebilmesi için yo unlu unun sudan az
olmas gerekir. Tahta, ya , köpük, buz gibi maddelerin
yo unluklar suyun yo unlu undan azdr. Su dondu unda
kütlesi de i mez fakat hacmi atar. Bu nedenle buzun
yo unlu u sudan azdr.

1 g/cm3 = 1000 kg/m3

Not: Suyun yo unlu u, 4 °C'de 1 g/cm3 veya 1 g/ml veya
1 kg / Ldir.
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Konu: 6.4.2 Yo unluk
F- Su Yo unlu unun Canllar için Önemi
Sv haldeki maddeler so udukça tanecikleri yava lar,
birbirine yaknla r, hacmi azalr ve yo unlu u artar.
Ancak bu duruma uymayan tek sv sudur. Su donarken
hacmi artar, bu nedenle yo unlu u azalr. Saf suyun
yo unlu u 4C'ta 1 g/cm3 iken buzun yo unlu u 0,9
g/cm3 'tür.
Suyun bu özel durumu canllar için çok önemlidir. Buz
tutan bir gölde, buz suyun üzerinden batmadan yüzer.
Gölün dipten donmas önlenmi olur. Bu sayede göl
içerisindeki canllarn ya amas sa lanm olur.
Not: Su donarak buza dönü tü ünde yo unlu u azalr ve
yüzer, zeytinya donarken yo unlu u artar ve batar.

..Notlarm

.
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Konu: 6.4.3. Madde ve Is

letim yolu ile snn yaylmas
Kat-Sv-Gaz
Maddeyi olu turan tanecikler hareketlidir.
Kat maddenin tanecikleri yava , sv maddenin orta, gaz
maddenin ise hzl hareket eder.
Is alan maddenin taneciklerinin hareketi artarken, s
veren taneciklerin hareketi de azalr.
Is alma ve s verme srasnda tanecikler de i mez,
sadece tanecikler aras bo luk de i ir.

A- Is Nedir
Scak olan maddeden so uk olan maddeye aktarlan
enerjiye s denir.
Is ak yönü scaktan so u a do rudur.

Is iletkeni
Isy iyi ileten maddelere s iletkeni denir.
Metaller iyi bir s iletkenidir.
Is yaltkan
Isy iletmeyen maddelere s yaltkan denir.
Is yaltkan olan maddenin tanecikleri arasndaki bo luk
fazladr.
Tamamen s yaltkan olan madde yoktur.
Not: Genel olarak elektri i iyi ileten maddeler sy da iyi
iletir. Metallerin s ve elektrik iletkenlikleri benzerdir.
Ancak elmas s iletkeni olmasna ra men elektrik
iletkeni de ildir.

Is iletkeni ve s yaltkanlarna örnekler
letkenler
1

Bakr

Yaltkanlar
Tahta (Ah ap)

2 Altn

Hava

3 Demir

Plastik

4 Alüminyum

Kuma

Hzl ve yava tanecikler birbirine çarparlar, çarp ma
sonucu hzl olan tanecik yava lar yava olan tanecik
hzlanr. Taneciklerin hzlar e itleninceye kadar s ak 
devam eder.
Is ak , s iletimidir.

5 Kur un

Saman

Not: Scak maddenin verdi i s ile so uk maddenin
verdi i s birbirine e ittir.

Is Ak Yönü

Kalorifer pete i üzerinde bulunan perdenin hareket
etmesi,
Suya atlan pamuk parçalarnn sndkça hareketinin
artmas,
Istc üzerindeki havann dalgalanmas, s alan
maddenin taneciklerinin hareketinin artt n
gösterir.

B- Is letkenli i
Maddelerin scaktan so u a do ru s geçi ine s
iletkenli i denir. Is al veri ini engellemeyen maddeler
s iletkenidir.

6 Çinko

Cam yünü

7 Çelik

Plastik köpük

8 Gümü

Bakalit

9 Metal para

Ka t

10 Platin

Pamuk

11 Cva

Yün

12 Titanyum

Deri

13 Sodyum

Elyaf

14 Magnezyum

Cam

15 Kalsiyum

Beton

16 Kalay

Su

17 Nikel

Katran

18 Kobalt

Silikon yünü

19 Krom

Kiremit

20 Berilyum

Gaz beton

21 Elmas

Ya

22

Porselen

23

Tu la
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Konu: 6.4.3. Madde ve Is
Maddelerin s yaltmlarnn kar la trlmas
Bo luk > Strafor köpük > Hava > Yün > Ah ap >Kiremit >
Su > Beton > Cam

Is yaltm malzemelerinin olmas gereken özellikleri
Ekonomik olmaldr.
Yanmaya kar  dayankl olmaldr.
Zamanla beraber yapsnda bozulma olmamaldr.
Mikroorganizma ve böcekler ço almamaldr.
nsan sa l na ve do aya zarar vermemelidir.
Çevre artlarndan olumsuz etkilenmemelidir.
Kullanm kolay olmaldr.

C- Binalarda Is Yaltm
Binann d cephe duvarlarnda, pencere camlarnda,
tavan ve zemin ksmlarnda s yaltm yaplr. Yaltm
sayesinde k n ü ümekten yazn ise terlemekten
kurtuluruz. Binalarda yaltm için plastik köpük, ah ap,
ta yünü, katran, cam yünü ve silikon yünü kullanlr.
Ta Yünü
Yanmaz, iç ve d duvarlarda kullanlr, uzun ömürlüdür.
Strafor köpük
Kolay yanar, iç ve d duvarda kullanlr, uzun ömürlüdür.
Cam Yünü
Zor yanar, scak su borularnda iç ve d kaplamalarda
kullanlr, uzun ömürlüdür.
Silikon Yünü
Zor yanar, d duvarda kullanlr, uzun ömürlüdür.

D- Binalarda Is Yaltmnn Önemi
1.
2.
3.
4.
5.

Aile ve ülke ekonomisine katk sa lar.
Do al kaynaklarn tükenme hzn azaltr.
nsan sa l n korur.
Evimiz yazn serin, k n ise scak olur.
Fosil yakt kullanm azalmasndan dolay çevre kirlili i
azalr.
6. Hava kirlili ine ba l hastalklar azalacaktr.
7. Bina içerisinde terleme, küflenme, boya kabarmalar
olmayacaktr.
8. Binann ömrünü uzatr.

Ah ap
Kolay yanar, iç duvarlarda kullanlr, ksa ömürlüdür.

..Notlarm

.

Asbest
Yanmaz, iç ve dö emelerde kullanlr, uzun ömürlüdür.
Katran
Yanar, tavanlarda kullanlr, ksa ömürlüdür.
Not: Strafor köpük yangna kar  dayankl olmad  için
artk gaz beton ve cam yünü tercih edilmektedir.

Binada s kayb

[28]

www.fenbilim.net V 20.0.3

Konu: 6.4.4 Yaktlar

A- Yakt nedir

bulunmamaktadr. Linyit evlerde ve termik santrallerde
yakt olarak kullanlr.

Is elde etmek, araç ve makineleri çal trabilmek için
yaklan maddelere yakt denir.
Evde kulland mz odun, kömür, fuel oil yakt olarak
kullanlmaktadr.

Ta Kömürü
Çok yüksek kalorili oldu u için evlerde yakt olarak
kullanlmaz. Demir-çelik fabrikalarnda demiri eritmek
amac ile kullanlr.

Ta tlarda benzin, mazot, LPG yakt olarak
kullanlmaktadr.

Kok Kömürü
Ta kömüründen elde edilir. Ta kömürünün stlmas
i leminden geçirilerek elde edilir.

Yaktlarn Kullanm Alanlar

Odun Kömürü
Odunun oksijensiz ortamda stlmas ile odun kömürü
elde edilir.
Mangal yakmakta odun kömürü kullanlr.

Yaktlar snma, ula m, elektrik üretimi, yemek pi irme,
aydnlanma amacyla kullanlr.
Yaktlar üç gruba ayrlr.

2. Sv yaktlar
Sv yaktlar petrolden elde edilen benzin, motorin
(mazot), kalorifer yakt, fuel oil, gaz ya  ve etil
alkolden üretilen ispirto' dur.
Benzin, motorin(mazot), gaz ya , fuel oil, ham
petrolün rafinerilerde ayrlmasyla üretilir.
Petrol, canl atklarnn yer altnda zamanla
fosille mesi sonucu olu ur.
Dünya da enerji kaynaklarnn %40'  petrol
ürünlerinden kaynaklanmaktadr.
Ülkemizde petrol çkmaktadr, fakat yeterli miktarda
çkmad  için yurt d ndan ithal etmek zorunda
kalmaktayz.
Sv yaktlar kat yaktlara göre daha çabuk tutu ur.

1. Kat yaktlar
Odun, ta kömürü, linyit, kok kömürü, odun kömürü
kat yakttr.
Kat yaktlar kül ve duman olu turdu u için çevreye
zarar verir.

Odun
Odun s elde etmek amaçl sobalarda kullanlr. Odunun
s de eri fazla de ildir. Odunlar a açlardan elde edildi i
için ormanlarn yok olmasna sebep olmaktadr. Kurumu
a açlar kesilmeli, kesilen a açlarn yerine yenisi
dikilmelidir.
Kömür
Kömür yer altnda madenlerden çkarlr. Kömür bitki
atklarnn toprak altnda uzun süre kalarak sk mas
sonucu olu ur. Turba, linyit, ta kömürü, kok kömürü,
antrasit kömür çe itleridir.

Not: LPG aslnda sv yakt de ildir, üretilmesi ve
kullanmnda gaz yakt eklindedir, ancak ta nmada
kolaylk olmas açsndan svla trlm tr.

3. Gaz yaktlar
LPG (Likit Petrol Gaz-Svla trlm petrol gaz),
do al gaz, hava gaz, biyogaz, metan, etan gaz
yaktlardr.
Gaz yaktlar kül ve duman olu turmad  için kat ve
sv yaktlara göre çevreye daha az zarar verir.

Enerji verme sras en çoktan en aza do ru Antrasit >
Ta kömürü > Linyit > Turba eklindedir.

Antrasit
Ülkemizde Kastamonu'da çkmaktadr, bir çe it ta
kömürüdür. Ta kömürü Zonguldak'ta, linyit ise pek çok
yerde çkmaktadr. Turbann yakt de eri ise

Do al gaz
Ülkemizde ev ve sanayide yakt olarak kullanlr.
Do al gaz kömür gibi havay kirletmez, do a dostudur.
Ayrca do al gazla çal an otobüslerde vardr.
Do al gaz ülkemizde yeteri kadar çkmad  için kom u
ülkelerden ithal edilmektedir.
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Konu: 6.4.4 Yaktlar
Rüzgar türbinleri elektrik enerjisi elde edilmesini sa lar.
LPG (Likit Petrol Gaz)
Svla trlm petrol gazdr.
Petrolün rafinerilerde ayrlmas srasnda gaz olarak
aç a çkar.
Daha sonra svla trlarak tüp içerisinde saklanr.
Mutfakta yemek yapmak amacyla ve otomobillerde yakt
olarak kullanlr.
Hava gaz
Ta kömürünün stlmas ile elde edilir.
Isnma ve aydnlanma amacyla kullanlr.
Günümüzde kullanm çok yaygn de ildir.

Rüzgar Enerjisi

Biyogaz
Bitki ve hayvan atklarnn çürümesi sonucu olu an gazdr.
Biyogaz ile elektrik üretiminde ve snmada yararlanlr.

B- Fosil Yaktlar
Bitki ve hayvan atklarnn zamanla toprak tabakalar
altnda kalarak sk mas sonucu fosil yaktlar olu ur.
Fosil yaktlar milyonlarca ylda olu ur.

2. Güne Enerjisi
Güne enerjisi yeryüzündeki enerjilerin kayna dr.
Güne enerjisi sayesinde dünyamz snr ve aydnlanr.
Canllarn ya ayabilmesi için güne enerjisine ihtiyaç
vardr.
Ayrca güne enerjisi ile evimizde scak su sa lanr,
seralarn stlmas sa lanr, güne enerjisi ile elektrik
elde edilir.

Fosil yaktlarn çevreye verdi i zarar
Fosil yaktlar yakld nda çevreye ve insan sa l na
zararl gazlar çkarr.
Dünya'nn snmasna (Küresel snma) neden olur.
Bacalardan çkan gazlar asit ya murlarna neden olur.
Kül ve gazlar çevre kirlili ine neden olur.

Bu nedenle fosil yaktlarn kullanmn en aza indirmek
gerekir.
Fosil yaktlar içerisinde en az zararl olan do al gazdr.

C- Yenilenebilir Enerji Kaynaklar

Güne Enerjisi
3. Hidroelektrik enerjisi
Akarsu üzerine kurulan hidroelektrik santralleri,
elektrik enerjisi elde etmek için kullanlr.
Güne enerjisi ile buharla an su ya mur olarak ya ar,
akarsu üzerine kurulan hidroelektrik santralleri ile
elektrik enerjisine dönü türülür.

Do ada miktar azalmayan enerji kaynaklarna
yenilenebilir enerji kaynaklar denir.
Bu enerjiyi sürekli kullanmamz azalmasna neden olmaz.
Rüzgar enerjisi, güne enerjisi, hidroelektrik enerji,
biyokütle enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji
yenilenebilir enerji kaynaklardr.

1. Rüzgar Enerjisi
Yeryüzünde scaklk farkndan dolay rüzgarlar olu ur.
Rüzgarn düzenli ve fazla esti i yerlerde, rüzgar
türbinleri kurulur.

Hidroelektrik Enerji
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Konu: 6.4.4 Yaktlar
2. Nükleer enerji (Radyoaktif enerji)
4. Jeotermal Enerjisi
Yer altnda bulunan magmadan elde edilen enerjidir.
Dünya'nn merkezine inildikçe scaklk artar.
Yeryüzünde bulunan sular yer altna szarak burada
scakl  artar.
Bu scak sular ile elektrik üretimi, seraclk, binalarn
stlmas ve kaplcalarda yararlanlr.

Nükleer enerji, atomun parçalanmas ile olu an enerjidir.
Uranyum, plütonyum gibi elementler yakt olarak
kullanlr.
Bu elementler tekrar olu mad  için yenilenemez enerji
olarak kabul edilir.
Nükleer santrallerde bu elementler parçalanmas
sonucu çok büyük bir enerji aç a çkar.
Aç a çkan bu enerji elektrik enerjisine çevrilir.

E- Soba ve Gaz Zehirlenmeleri
Ülkemizde soba gaz zehirlenmeleri haberlerini skça
duymaktayz. Isnma amaçl kulland mz odun, kömür,
do al gazn yanmas sonucu zehirli gazlar olu ur. Bu
gazlardan en zehirlisi karbonmonoksit gazdr. Renksiz
kokusuz olan karbonmonoksit fark edilmedi i için ölüme
neden olmaktadr.
Jeotermal Enerji
Baca gaz zehirlenmeleri nasl olur
5. Biyokütle Enerjisi
Bitki ve hayvan atklarn kullanarak elde edilen
enerjidir.
Bitki ve hayvan atklar bir tank içerisinde çürütülerek
gaz olu umu sa lanr.
Buna biyogaz denir. Olu an biyogaz evlerde yakt olarak
veya elektrik enerjisi üretiminde kullanlr.
Bitkilerden ve atk ya lardan yakt elde edilmektedir.
Bu ya lar özel i lemlerden geçirilerek biyodizele ve
biyobenzine çevrilmektedir.
Biyodizel ve biyobenzin araçlarda yakt olarak kullanlr.
Hayvan atklar(Tezek) yakt olarak da kullanlmaktadr.

D- Yenilenemez enerji kaynaklar
Bir defa kullanld nda tükenen yenisi yerine gelmeyen
enerji kaynaklardr. Nükleer enerji de kullanlan
elementler bir süre sonra bitti i için yenilenemez enerji
kayna  olarak kabul edilir.

1. Fosil Yaktlar
Kömür, petrol, do al gaz yenilenemez enerji kayna dr.
Fosil yaktlarn olu mas milyonlarca yl gerektirdi i için
yenilenemez enerji olarak kabul edilir.

Gaz zehirlenmesine neden olan gaz karbonmonoksittir.
Karbonmonoksit renksiz, kokusuz bir gazdr.
Karbonmonoksit kana geçerek oksijenin ta nmasn
engeller ve ölüme neden olur.
Karbonmonoksit ba a rs, karn a rs, bulant, nefes
darl  ve sarho luk hissi verir.
Gaz zehirlenmesi meydana gelmi se açk havaya
çkarlmal ve hemen acil servis aranmaldr.

Baca gaz zehirlenmelerini engellemek için neler
yaplmaldr
1. Sobadan çkan gazlarn uygun bir baca sistemi ile
d ar atlmas gerekir.
2. Yatmadan önce sobann tamamen söndü ünden emin
olunmaldr.
3. Lodos ve frtnal havalarda soba yaklrken dikkatli
olunmaldr.
4. Soba bacalar düzenli aralklarla temizlenmelidir.
5. Sobann tutu turulmas, üstten olmaldr.
6. ofben ve kombi bulunan odalarn temiz hava almas
sa lanmaldr.
7. Gaz zehirlenmelerine kar , gaz dedektörleri
taklmaldr.
8. Soba borular uygun ekilde yaplmal, fazla dirsek
kullanlmamaldr.

[31]

www.fenbilim.net V 20.0.3

5.Ünite: Ses ve Özellikleri
Konu: 6.5.1 Sesin Yaylmas

A- Sesin Yaylmas

3. Plastik bardaktan telefon deneyi
ki plastik bardak ortasndan delinerek iple birbirine
ba lanr.
p üzerinden sesin yaylmas sa lanm olur. A zmzdan
çkan ses plastik barda a çarpar, bardaktan ipe iletilen
ses di er bardakta tekrar sese dönü ür. Bu sayede
bardak ve ipten sesin iletilmesi sa lanm olur.

Titre en maddeler sesi olu turur.
Olu an sesler dalgalar halinde yaylr.
Ses dalgalar durgun suya atlan ta n olu turdu u
dalgalara benzetilebilir.
Ses dalgalarnn enerjisi vardr. Bu enerji ile etrafa
yaylr.
Kula mzn duyamam oldu u seslerde vardr.
Ses bo lukta yaylmaz.
Ses sadece maddesel ortamda (Kat-sv-gaz) yaylr.
Ses en hzl katlarda sonra svlarda en yava gazlarda
yaylr.

B- Sesin Kat Sv ve Gazlarda Yaylmasna
Örnekler
Ses kat sv ve gazlarda yaylmaktadr.
Sesin yaylmas en hzl katlarda, sonra svlarda en azda
gazlarda olur.
Sesin yaylmas ile ilgili örnekler a a da sralanm tr.

Bardak Telefon

4. Sraya ba mz koyup, kalemle sraya vurma
Kula mz sraya dayayarak kalem ya da herhangi bir
cisimle sraya vurdu umuzda sesi duyabiliriz. Srada
olu an ses kula mzn içinde gibi hissederiz. Burada
olu an ses daha iyi iletilmi tir.
5. Bir matkapla duyar delerken sesin yaylmas
Üst katta matkapla duvar delen ki inin yapt  ses evin
her tarafnda duyulur.

2. Sesin Svlarda Yaylmas
1. Sesin Katlarda Yaylmas
1. Sesin duvardan geçmesi
Yan dairede ya ayan kom unuzun sesini duymu sunuzdur.
Ses duvardan geçmesi, sesin kat maddelerde yayld n
gösterir.
2. Tren raylarndaki sesler
Tren rayna kula mz dayad mzda trenin sesini daha
rahat duyarz.

1. Su içinde bulunan yunus ve balinann haberle mesi
Suda ya ayan canllardan bazlar çkardklar sesler ile
haberle mektedirler.
Yunus ve balina bu ekilde haberle en canllardr.
2. Su içinde vurdu umuz ta larn i itebilmemiz.
Su içerisinde yüzerken, suyun içine ba nz sokup iki
elimizle su içinde ta  birbirine vurdu umuzda ta larn
sesini duyabiliriz.
3. Gemilerde kullanlan sonar cihaz
Gemilerde bulunan sonar cihaz sesin yansmasndan
yararlanlarak yaplm tr.
4. Denizde yüzen ta tlarn motor sesini su içinde
iken duyabiliriz
Deniz içindeki dalgçlar suyun üzerinde çal an motorun
olu turdu u sesi duyabilmektedirler.

Ses Kat Maddelerde Daha Hzl Yaylr

[32]

www.fenbilim.net V 20.0.3

Konu: 6.5.1 Sesin Yaylmas
3. Sesin Gazlarda Yaylmas

..Notlarm

Hava ortamnda çe itli sesler duyarz. Duydu umuz
sesler sesin havada yayld n gösterir.

.

1. Konu malar duyabilmemiz
nsanlarn konu malar sesin havada yaylmas ile
gerçekle mektedir.
2. Televizyon, radyo hoparlöründen çkan sesler
Hoparlörden çkan sesler önce hoparlördeki ka d
titre tirir. Bu ka dn hareketi sonucu hava içindeki
tanecikleri titre tirir. Bu ekilde olu an ses dalgalar
hava aracl  ile kula mza kadar gelir.
3. Yldrm ve im ek olay
Gökyüzünde im ek veya yldrm olay olu tu unda, sesi
her yere yaylr.
Bu seslerin yaylmas hava yolu ile olur.
4. Sokakta olu an gürültü
Sokakta çal an bir i makinesinin gürültüsü evimize
kadar gelmektedir.

Sesin Ortamlar Aras Yaylmas
Sokakta otomobilin çkard  ses odamzda bize
gelinceye kadar önce hava ortamnda yaylr, cam (kat)
ortamdan geçer, tekrar hava ortamna geçerek
kula mza gelir.
Su içerisinde birbirine vurdu umuz ta lar önce sv
ortamnda yaylr, sonra gaz ortamnda yaylarak
kula mza gelir.

C- Ses Hangi Ortamda Yaylmaz
Ses bo lukta yaylmaz.
Uzayda meydana gelen patlamalarn sesini duyamayz.
Havas bo altlm ortamlarda ses yine yaylmaz.

Havas bo altlm ortamda ses duyulmaz.
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Konu: 6.5.2 Sesin Farkl Ortamlarda Farkl Duyulmas

A-Farkl Çkan Sesler
Farkl cisimlerin çkardklar seslerde farkl olacaktr.
Örne in snfn içinde yürüyen ö rencilerin ayakkablar
farkl sesler çkarr.
Bir barda a demir ve tahta çubukla vuruldu unda
bardaktan farkl sesler çkacaktr.

2. Ta parçalarn havada vurdu umuzda farkl ses
çkarrken, su içinde vurdu umuzda daha farkl ses
çkaracaktr.
3. Tren yoluna kula mz dayad mzda çkan sesler,
havadan gelen seslerden farkl olacaktr.
4. Plastik topu beton, tahta, hal gibi farkl yüzeylerde
zplatt mzda çkan sesler birbirinden farkl
olacaktr.

..Notlarm

.

Farkl Cisimlerin Çkardklar Sesler
Davul ve trampet ayn sopa ile vuruldu unda farkl
ses çkarr.
Çünkü bunlarn yapldklar maddeler de farkldr.
Camdan yaplm farkl büyüklükteki bardaklara ayn
kalemle vuruldu unda farkl sesler çkacaktr.
Cisimlerin ekilleri de çkan seslerin farkl olmasn
sa lar.
Keman müzik aletinde farkl sesler çkarlabilir.
Keman tellerinin kalnl , cinsi ve gerginli inin farkl
seslerin çkmasn sa lar.
Arkada larmzn çkardklar sesler farkldr.
Arkada larmz seslerinden tanyabiliriz.
Ayn notalar çalan keman ve piyano farkl sesler
çkarr. Müzik aletlerinin yaps ve büyüklükleri
farkldr.
Burnumuzu tutarak konu tu umuzda çkard mz ses
farkl olacaktr.

B- Ayn Sesin Farkl Ortamlarda Farkl
Duyulmas
Ayn sesin farkl ortamlarda duyulmas da farkl
olacaktr.
Ses kayna nn bulundu u ortamn farkl olmas çkan
seslerin de farkl olmasn sa lar.

1. Bir kalemi sraya vurdu umuzda havadan gelen ses
dalgalar ile sraya kula mz dayad mzda duyulan
sesler farkldr.
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