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Fen Bilimleri 7. Ünite - Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Bu Bölümde;

- Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygula ma örnekleri ile açıklayabileceksiniz.
- Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini
açıklayabileceksiniz.
- Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark edeceksiniz.

Etkinlik 1

Elektrik Yükleri İş Başında

Yüklü olduğu bilinen K, L, M ve N cisimleri ile aşağıdaki etkinlikler yapılıyor.

Cisimler arasındaki itme ve çekme kuvvetlerini dikkate alarak aşağıdaki cümlelerde uygun olan
ifadeyi seçiniz.
• K ve L cismi arasında itme / çekme kuvveti oluşmuştur. Bu durum, K ve L cisimlerinin aynı / zıt
yüklü olduğunu gösterir.
• K ve M cismi arasında itme / çekme kuvveti oluşmuştur. Bu durum, K ve M cisimlerinin aynı / zıt
yüklü olduğunu gösterir.
• M ve N cismi arasında itme / çekme kuvveti oluşmuştur. Bu durum, M ve N cisimlerinin aynı / zıt
yüklü olduğunu gösterir.
• L cismi pozitif yüklü ise K cismi .......................... yüklü, M cismi .......................... yüklü, N cismi
ise .......................... yüklüdür.
• L cismi negatif yüklü ise K cismi .......................... yüklü, M cismi .......................... yüklü, N cismi
ise .......................... yüklüdür.
• M ve N cisimleri birbirine temas ederse cisimler arasında pozitif / negatif yük geçişi olur. Bu
durumdan sonra aralarındaki itme / çekme kuvveti sona erer.
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
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Etkinlik 2

Yükleri Bulalım

Nötr hâldeki K ve L cisimlerine X cismi yaklaştırılıyor.
Aşağıda verilen görsellerdeki yük dağılımlarına
dikkat ederek ifadeleri tamamlayınız.

K ve L cisimlerinin yük dağılımı şekildeki gibi ise yaklaştırılan
cisim ............................. yüklüdür. Çünkü .................................
.................................................................................................

K ve L cisimlerinin yük dağılımı şekildeki gibi ise yaklaştırılan
cisim ............................. yüklüdür. Çünkü .................................
.................................................................................................

X cismi K cismine dokundurulduğunda cisimlerin yük dağılımı
şekildeki gibidir. Buna göre X cismi ............................. yüklüdür.
Çünkü .......................................................................................
.................................................................................................
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Etkinlik 3

Doğru mu, Yanlış mı? Göster!

I. Durum

II. Durum

Ayşe ile Nuran nötr kâğıt parçaları ve balon ile bir deney yapmaya karar verirler. Ayşe 1. durumda
balon ve kâğıt parçalarını birbirine yaklaştırmış ancak kâğıt parçaları ile balon arasında herhangi
bir etkileşim olmamıştır. Ardından Nuran balonu yün kazağına hızlı bir şekilde birkaç kez sürtmüş
ve balonun 2. durumda kâğıt parçalarını çektiğini gözlemlemiştir.
Yukarıda yapılan deney ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri
“Doğru” ya da “Yanlış” olarak değerlendiriniz. İfadeye
ait göstergenin ibresini uygun yönde çiziniz.
1 Birinci durumda kâğıt parçaları kesinlikle pozitif yüklüdür.
2 Sürtünme sonucu balonun yük dengesi bozulmuştur.
3 Balon, yün kazağa sürtüldükten sonra pozitif yükle yüklenmiştir.
4 Balon, yün kazağa sürtüldükten sonra kazak negatif yükle yüklenmiştir.
5 Yüklü cisim ile nötr cisim arasındaki etkileşim gösterilmek istenmiştir.
6 Zıt yükle yüklü cisimler arasındaki etkileşim gösterilmek istenmiştir.
Yün kazak balona sürtüldükten sonra kâğıt parçalarına yaklaştırılırsa kâğıt parçalarını çeker.
Balon sürtüldükten sonra yün kazağa yaklaştılıp serbest bırakılsaydı yün kazağa
8
yapışmış gibi durabilirdi.
7

9 Yün kazak ile balon sürtüldükten sonra zıt cins yükle yüklenirler.
10 Balon yün kazağa sürtülürken yün kazaktaki pozitif yükler balona geçmiştir.
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
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Etkinlik 4

Sanal Etkinlik

Etkileşimli tahtada bir uygulama üzerinden çalışan Nazlı, başlangıçta nötr olan 2 ve 3. cisme yükünü
bilmediği 1. cismi yaklaştırmıştır. Ardından 2 ve 3. cismi birbirinden ayırarak üç aşamalı bir etkinlik
yapmıştır.

Buna göre etkinlik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerdeki uygun kelimeleri daire içine alınız.
1.

Birinci cisim pozitif / negatif yükle yüklüdür.

2.

Birinci cisim yaklaştırıldığında ikinci cisimde yük dengesizliği / yük eşitliği oluşmuştur.

3.

Birinci cisim yaklaştırıldığında üçüncü cisimde yük dengesizliği / yük eşitliği oluşmuştur.

4.

Bu etkinlik etki / dokunma ile elektriklenmeye örnek olarak verilebilir.

5.

Son aşamada üçüncü cisimde pozitif / negatif yükler de bulunmaktadır.

6.

İkinci ve üçüncü cisimler ayrıldığında ikinci cisim pozitif / negatif yükle yüklü olur.

7.

İkinci ve üçüncü cisimler ayrıldığında birinci cisim pozitif / negatif yükle yüklü olur.

8.

Birinci cismin yaklaştırılmasıyla ikinci cisimdeki bazı negatif / pozitif yükler üçüncü cisme
geçmiştir.

9.

İşlem sonunda birinci cismin negatif yük sayısı azalır / değişmez.

10. İşlem sonunda ikinci ve üçüncü cisimdeki toplam negatif yük sayısı azalır / değişmez.
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Elektrik Yükleri İş Başında

Etkinlik 5

Yeryüzünün ve bazı bulutların yük dağılımı aşağıdaki gibidir. Buna göre verilen ifadeleri tamamlayınız.

−−−−
++++
−−−−
L bulutu

+ + −−+ −−− ++
++++
K bulutu
+−−+−−
++−−−−
M bulutu
+−−+−−
−−−−
−−−−
T bulutu

+−+−+
−+−+−
+−+−+
N bulutu

YERYÜZÜ

1.
2.
3.
4.

K ve L bulutları arasında elektrik yüklerinin akış yönü ................... bulutundan ...................
bulutuna doğrudur. Bu olay ................................................ olarak adlandırılır.
M ve N bulutları arasında elektrik yüklerinin akış yönü ................... bulutundan ...................
bulutuna doğrudur. Bu olay ................................................ olarak adlandırılır.
Yeryüzü ve T bulutu arasında elektrik yüklerinin akış yönü .........................................
doğrudur. Bu olay ........................................... olarak adlandırılır.
Yıldırımdan korunmak için alınabilecek önlemleri yazınız.
• ................................................................................................................................
• ................................................................................................................................
• ................................................................................................................................

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

7

Etkinlik 6

8

Teknolojideki Elektriklenme

Fen Bilimleri 7. Ünite - Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Bu Bölümde;

- Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırabileceksiniz.
- Toprakla mayı açıklayabileceksiniz.

Yükleri Belirle

Etkinlik 1
Bazı cisimlerin yük çeşidi miktarlarına
ilişkin grafik yandaki gibidir.

İstenilen özelliği taşıyan cisimleri
ilgili çemberin içine yazınız.

Nötr Cisim

Yüksüz Cisim

Pozitif Yüklü Cisim

Negatif Yüklü Cisim

Birbirini İtebilecek Cisimler

Birbirini Çekebilecek Cisimler
Elektrik Yüklü Cisimler
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Etkinlik 2

Cisimlerin Yüklerini Belirleyelim

Aşağıda bazı cisimlerin elektriksel yük durumları üzerlerine çizilen “+” ve “−” işaretleriyle
belirtilmiştir.

1

4

3

2

8

5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

6

7

Pozitif yük sayısı, negatif yük sayısından fazla olan cisimlerin numaralarını yazınız.
.......................................................................................................................................
Pozitif yüklü olan cisimlerin numaralarını yazınız.
.......................................................................................................................................
Negatif yük sayısı, pozitif yük sayısından fazla olan cisimlerin numaralarını yazınız.
.......................................................................................................................................
Negatif yüklü olan cisimlerin numaralarını yazınız.
.......................................................................................................................................
Elektriksel yüklerin dengede olduğu cisimlerin numaralarını yazınız.
.......................................................................................................................................
Nötr cisimlerin numaralarını yazınız.
.......................................................................................................................................
Yüksüz cisim varsa numaralarını yazınız.
.......................................................................................................................................
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Etkinlik 3

Elektroskobu Tanıyor musun?

Elektroskoplar; cisimlerin yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi cins yükle yüklü olduğunu bazı
denemeler yaparak anlamamızı sağlayan aletlerdir. Aşağıda bir elektroskop modeli verilmiştir.

Modelde elektroskobun beş bölümü harflendirilmiştir.
Bu bölümlerin adlarını ve görevlerini aşağıya yazınız.

a)

Görevi: .....................................................................................
.................................... .................................................................................................

b)

Görevi: .....................................................................................
.................................... .................................................................................................

c)

Görevi: .....................................................................................
.................................... .................................................................................................

d)

Görevi: .....................................................................................
.................................... .................................................................................................

e)

Görevi: .....................................................................................
.................................... .................................................................................................

Elektrik Yüklü Cisimler
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Etkinlik 4

Dene Gör
Topraklama olayı yandaki görsellerle
aşama aşama ifade edilmiştir.
• Görsellerin temsil ettiği aşamaları yanlarında bırakılan boş
alanlara açıklayınız.

• Aşamaları göz önünde bulundurarak topraklamanın tanımını
yazınız.
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
(Önce iletken tel kesilmiş ardından B cismi uzaklaştırılmıştır.)
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Etkinlik 5

Topraklama Tasarla

Yanda yalıtkan ayakla toprağa sabitlenmiş nötr bir
A cismi verilmiştir.

I. aşama: Soldaki kutuya nötr A cismine
(+) yükle yüklü bir B cisminin yaklaştırılmış hâlini ve A cisminin taneciklerinin
hareket durumunu çiziniz. Bu durumun
açıklamasını sağdaki kutuya yazınız.

II. aşama: Soldaki kutuya A cisminin
iletken bir tel ile toprağa bağlanmış
hâlini ve bu görsel üzerinde A cisminin
taneciklerinin hareket durumunu çiziniz.
Bu durumun açıklamasını sağdaki kutuya yazınız.

III. aşama: Soldaki kutuya toprağa bağlanmış iletken telin kesilmiş hâlini ve bu
görsel üzerinde A cisminin taneciklerinin cisim içindeki olası dağılımını çiziniz. Bu durumun açıklamasını sağdaki
kutuya yazınız. (Önce iletken tel kesilmiş
ardından B cismi uzaklaştırılmıştır.)

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

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

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

Bu etkinlikte B cisminin yük işaretinin, toprağa bağlanan cismin son durumdaki yük işaretine
etkisini açıklayınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Elektrik Yüklü Cisimler
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Karar Ver

Etkinlik 6

Özdeş, nötr, iletken K, L ve M küreleri birbirine temas etmektedir. Bu küreler kullanılarak ayrı ayrı
düzeneklerde dört farklı deney yapılıyor. Her deney, küreler nötr hâldeyken başlatılıyor.

Bu deneyler sonucunda K, L ve M kürelerinin elektriksel olarak yük durumunu (negatif yüklü – pozitif
yüklü − nötr) aşağıdaki tabloya yazınız.
1. Deney

2. Deney

K cismi
L cismi
M cismi
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3. Deney

4. Deney

Elektriksel Kuvvet

Etkinlik 7

K, L, M, N ve T cisimlerinin ağırlıkları ölçülerek aşağıdaki tabloya kaydediliyor:

Bu cisimler elektrikle yüklenip aşağıdaki düzeneklerde tekrar ölçüm yapılıyor.

Ölçüm sonuçlarını dikkate alarak cisimlerin olası yük çeşitlerini tabloya yazınız.
K

L

M

N

T

1. Olasılık
2. Olasılık

Elektrik Yüklü Cisimler
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Etkinlik 8

Hangi Çıkıştan Çıkmalı?

Aşağıda yer alan kutucuklardaki ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” oku seçilerek çıkışlardan
birine ulaşılacaktır.
a) Bu etkinlikte tüm seçimlerini
hatasız yapan biri hangi kapıya
ulaşır?

Paratoner bir
topraklama
çeşididir.

D
Y

Akaryakıt
tankerlerinde
topraklama
yapılmaktadır.

D
Y

Zıt yüklü cisimler
birbirini çeker.

D
Y

Aynı yüklü
cisimler birbirini
iter.

D
Y

Pozitif yüklü cisim
topraklanırken
pozitif yükler
cisimden toprağa
akar.

D
Y

D

Yüklü bir cisim,
nötr bir cisme
elektriksel itme
kuvveti uygular.

D
Y

Y

Negatif yüklü
cisim,
topraklanırken
pozitif yükler
cisimden toprağa
akar.

D
Y

Topraklama can
ve mal güvenliği
açısından
önemlidir.

D
Y

.................................
D

Elektroskop
cisimlerin yüklü
olup olmadığını
anlamamızı
sağlar.

D
Y

Dokunma ile
elektriklenmede
cisimler aynı cins
yükle yüklenir.

Y
Elektroskobun
topuzu
ametalden
yapılmıştır.

D

D
Y

Nötr cisim,
yapısında
elektriksel
yüke sahip
olmayan
cisimdir.
Ameliyathane
zeminlerinde
topraklama
kullanılır.

Y

Sürtünme ile
elektriklenmede
cisimler zıt yükle
yüklenir.

b) Bu etkinlikte ilk iki seçimini
hatalı, diğer seçimlerini ise
hatasız yapan biri hangi kapıya
ulaşır?

Elektroskobun
yaprakları
metalden
yapılmıştır.

D
Y

D
Y

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

14. Kapı
15. Kapı
16. Kapı

Bu Bölümde;

- Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine
dönüştüğü uygula malara örnekler verebileceksiniz.
- Elektirik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümünü temel alan bir model tasarlayacaksınız.
- Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklayabileceksiniz.
- Güç santrallerinin avantaj ve dezavantajları konusunda fikirler üreteceksiniz.
- Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini
tartışacaksınız.
- Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen göstereceksiniz.

Karar Ver

Etkinlik 1

Bazı elektrikli aletlerin çalışırken kullanması gereken akım değerleri aşağıdaki gibidir:

14 A

10 A

8A

5A

15 A

1A

0,5 A

4A

Sadece bu elektrikli aletlerle oluşturulan devreler için kullanılabilecek en küçük sigorta değerini ilgili
alana yazınız.
Elektrik Devresinde Bulunan Elektrikli Aletler

Kullanılabilecek
Sigorta Değeri
...........................

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

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

...........................
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

17

Karar Ver, Açıkla

Etkinlik 2

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünün bağlı olduğu faktörleri keşfetmek için aşağıdaki
deney düzeneği hazırlanıyor.

Yüksek Dirençli Tel
Güç Kaynağı

İletken Tel

Silikon Çubuk

Metal Ayak
Test uçları arasına aynı uzunlukta olan K, L, M ve N telleri ayrı ayrı takılarak silikon çubuğu koparma
süresi ölçülüyor ve aşağıdaki tabloya kaydediliyor. Deney sırasında tellerden aynı büyüklükte akım
geçmesi sağlanıyor.
Düzenekte Kullanılan Tel

Silikon Çubuğun Kopma
Süresi (dk. )

K
L
M
N

10
2
3
1

Deney verilerine göre aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.
l. Bir su ısıtıcısı tasarımında suyu ısıtmak için ................................ teli kullanılmalıdır.
Çünkü ...............................................................................................................................
ll. Bu su ısıtıcısı tasarımında elektrik kaynağı ile bağlantıyı sağlayan kabloda ................................
teli kullanılmalıdır.
Çünkü ...............................................................................................................................
lII. M ve N telleri kullanılarak yapılacak su ısıtıcılarında eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta olan suyu
................................ telinin bağlı olduğu düzenek ................................ telinin bağlı olduğu
düzeneğe göre daha çabuk ısıtır. Aynı sıcaklık farkı oluşturmak için ................................
telinin bağlı olduğu düzenek daha çok çalıştırılmalıdır.
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Fatura Tercihini Belirle

Etkinlik 3

Bazı ailelerin evinde bulunan buzdolabı modellerine ait özellikler aşağıda verilmiştir. Buzdolabının
bir yılda harcadığı enerji miktarı ile enerji birim maliyetini çarpıp yıllık enerji maliyetini
hesaplayınız ve ilgili alana örnekteki gibi yazınız.
Buzdolabı
Enerji Sınıfı

Yıllık Enerji
Tüketimi

Enerji Birim
Maliyeti

Yıllık Elektrik
Maliyeti

B

668 kwh

0,40 TL

267,2 TL

A+++

196 kwh

0,40 TL

............. TL

A++

294 kwh

0,40 TL

............. TL

A+

374 kwh

0,40 TL

............. TL

Laboratuvar Buzdolabı

Aydın Ailesi’nin Buzdolabı

Dağlı Ailesi’nin Buzdolabı

Yıldırım Ailesi’nin Buzdolabı

• Aydın, Dağlı ve Yıldırım ailelerinin buzdolaplarının yıllık elektrik tüketim maliyetlerini
azdan çoğa doğru sıralayınız. ..........................................................................................
• Evinize buzdolabı alacak olsanız hangi enerji sınıfı buzdolabı tercih edersiniz? Nedenini
açıklayınız. ......................................................................................................................
........................................................................................................................................
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
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Etkinlik 4

Doğru mu, Yanlış mı? Göster!

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” olarak
değerlendiriniz. İfadeye ait göstergenin ibresini uygun
yönde çiziniz.

1 Buzdolabını fırın, radyatör gibi ısı üreten gereçlerden uzağa yerleştiriniz.
2 Fırında yiyecek pişirirken fırın kapağını gereğinden fazla açmayınız.
3 Çamaşırları her zaman yüksek sıcaklıkta ve uzun programlarda yıkayınız.
4 Beyaz eşya satın alırken enerji sınıfı A++ yerine A olan cihazları tercih ediniz.
5 Bilgisayar ile işiniz bittikten sonra bilgisayarı tamamen kapatınız ve fişi çekiniz.
6

Elektrikli süpürgenizin emiş gücünün azalmasını engellemek için torbasını sık
sık boşaltınız.

7 Televizyonu kapattıktan sonra fişini çekiniz.
Yaz aylarında eğer klima kullanıyorsanız pencereleri açarak havalandırmaya
katkı sağlayınız.
LED ampuller, akkor (klasik) ampullere göre % 80 daha az enerji tüketebilirler.
9
Bu yüzden LED ampulleri tercih ediniz.
Daha az elekrik harcamak için çamaşır ve bulaşık makinelerini dolmadan
10
çalıştırınız.
8

11 Şarj aletleri ve güç kablolarını gereksiz yere prizlerde takılı bırakmayınız.
12 Sıcak yemekleri oda sıcaklığına ulaşmadan buzdolabına koyunuz.
Kullanmadığınız veya bir süre kullanımına ara verdiğiniz odaların ışıklarını
mutlaka kapatınız.
Bazı zamanlarda vantilatörler serinlemeniz için yeterli olmaktadır. Böyle
14
durumlarda klima yerine vantilatör kullanarak elektrik tasarrufu yapabilirsiniz.
13

20 Fen Bilimleri 7. Ünite - Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

Hangisi Hangisi?

Etkinlik 5

Aşağıdaki tabloda bazı kavramlara ait açıklamalar karışık olarak verilmiştir.
Açıklama

Kavram

1

Elektrik, genellikle hareket enerjisinin elektrik
enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilir. Hareket
enerjisini elektrik enerjisine çevirir.

A

Hidroelektrik santrali

B

Jeotermal santrali

C

Jeneratör

2

Farklı enerji türlerini hareket enerjisine çeviren
ve bu enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştüren
sistemlerdir.

D

Güç santrali

E

Rüzgâr santrali

3

Suyun hareket enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üreten santrallerdir.

F

Nükleer enerji santrali

4

Katı, sıvı ve gaz yakıtlarda bulunan kimyasal enerjiyi ısıya, ısıyı hareket enerjisine, hareket enerjisini
de elektrik enerjisine dönüştüren santrallerdir.

G

Termik santral

H

Direnç

5

Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üreten santrallerdir.

I

Elektrik motoru

J

Sigorta

6

Yer altından çıkan sıcak su ve su buharını kullanarak elektrik üreten santrallerdir.

7

Atomların parçalanması sonucu açığa çıkan ısıyı
elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir.

8

Elektrikli aletler, elektrik akımının fazla gelmesi
gibi bazı durumlarda arıza yapabilir. Bu arızaların
büyük zararlara yol açmasını önlemek amacıyla
geliştirilen araçlardır.

9

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesinde faktördür.

10

Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümünü sağlar.

Açıklamaları uygun kavramlarla eşleştiriniz.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
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Bir Problem mi Var?

Etkinlik 6
Yanda bir ailenin son 2 ay içindeki elektrik fatura tutarları görülmektedir.
Aile bir problemle karşı karşıyadır. Fatura tutarları arasında büyük bir fark vardır.

Bu problemin çözülebilmesi için aşağıdaki “probleme dayalı öğrenme yönergeleri”ni takip
ederek aileye yardımcı olunuz.
Problem hakkında ne biliyorum?

Problemi çözebilmek için neleri bilmeye ihtiyacım var?

İhtiyacım olan bilgiyi nereden bulabilirim?
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.... .
.
.
.
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.... ........ ..
.
.
.
Problemin çözümüne ilişkin,
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Ola rını b
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Etkinlik 7

Şapkaya Göre Düşün

Altı şapka tekniği aynı konunun farklı yönlerden değerlendirilmesini sağlar. Şapkayı takan kişi, konuyu şapka
rengine göre değerlendirir. Bir konunun şapka renklerine ve hangi bakış açısına göre değerlendirilmesi
gerektiği aşağıda verilmiştir.

Tarafsız Gözlemci

Yaratıcı

Sorun Çözücü

Duygusal

İyimser

Kötümser

Buna göre, nükleer santrallerin yarar-zarar ve risklerini şapkalara göre değerlendiriniz ve
şapkaya ait fikirleri savununuz.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Hangi Çıkıştan Çıkmalı?

Etkinlik 8

Aşağıda yer alan kutucuklardaki ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” oku seçilerek en alttaki
çıkışlardan birine ulaşılacaktır.

Elektrikli sobalarda elektrik akımının büyük bir kısmının ısı
enerjisine dönüşümünü sağlamak için direnci büyük teller
kullanılır.
D

Y

Hareket enerjisini elektrik enerjisine
dönüştüren araçlara elektrik motoru denir.
Y

D

Y

Termik santraller
hava kirliliğine
neden olmaktadır.

Güneşli kış
günlerinde
perdelerin açık
tutulması yakıt
tasarrufu sağlar.

Acil kullanma
ihtiyacı
doğabileceği için
bilgisayarlar her
zaman uyku
modunda
tutulmalıdır.

D
Elektrik enerjisi
üretiminde rüzgâr
ve jeotermal
yenilenebilir enerji
kaynaklarındandır.

Sigortalar, elektrik devresinden fazla
elektrik akımı geçtiğinde akımı keserek
güvenliği sağlayan araçlardır.

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

1.
Çıkış

2.
Çıkış

3.
Çıkış

4.
Çıkış

5.
Çıkış

6.
Çıkış

7.
Çıkış

8.
Çıkış

1. Hatasız ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır?
..............................
2. Beşinci çıkışa ulaşan bir kişi kaç kez hatasız seçim yapmıştır?
..............................
3. Birinci çıkışa ulaşan bir kişi, kaç kez hatalı seçim yapmıştır?
..............................
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