İLETKEN VE YALITKAN MADDELER
- Tasarladığınız elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırabileceksiniz.
- Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda
hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklayabileceksiniz.

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” olarak değerlendiriniz. İfadeye ait göstergenin ibresini
uygun yönde çiziniz.
1

Büyüklerimizden yardım almadan deney düzeneği kurup şehir elektriği
kullanarak deney yapmamalıyız.

2

Islak elle prizlere dokunabiliriz.

3

Zarar görmüş kabloları kesinlikle kullanmamalıyız.

4

Tüm güvenlik testlerinden geçmiş, kaliteli elektrikli aletleri tercih etmemeliyiz.

5

Elektrikli aletleri su ile temas ettirmekten kaçınmalıyız.

6

Mutfak robotu gibi içinde motor bulunan elektrikli aletleri kullanmamalıyız.

7

Bozulmuş olan elektrikli cihazları kullanmamalı, tamir ettirmeliyiz.

8

Eletrikli aletlerin üretiminde yalıtkan maddeler kullanılmamasına dikkat
etmeliyiz.

9

Elektrik kablolarını ateşten ve ısıdan uzak tutmalıyız.

10 İçinde renkli lambalar bulunan süs havuzlarındaki suya elimizi sokmalıyız.

11 Prizlere çivi, bıçak, çatal gibi iletken ve sivri cisimler sokmamalıyız.
12 Saç kurutma makinesini ıslak ellerle kullanmalıyız.
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1. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.
şimşek

ışık

gazlar

yıldırımsavar
(paratoner)

saç kurutma
makinesi

taşırken

iletken

argon

yalıtkan

bakır

yıldırım

plastik

elektrik

güvenli

…………………...……… iletkeni ve yalıtkanı maddeler, günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin bilgisayar kablolarının iç kısmında elektriğin iletilmesi için …………………...……… olan …………………...……… tel bulunur. Kablonun dış kısmında ise elektriğin iletilmemesi için …………………...………
olan

…………………...………

tercih

edilmektedir.

Benzer

şekilde

fırın,

…………………...………, televizyon, çamaşır makinesi, radyo gibi elektrikli aletlerin
yapısında da iletken ve yalıtkan maddeler bulunmaktadır. İletken maddeler bu aletlerin çalışması için gerekli olan elektriği …………………...……… yalıtkan maddeler ise
aletlerin …………………...……… olarak kullanılmasını sağlar.
…………………...……… normal şartlar altında yalıtkan olmasına rağmen bazı özel
şartlarda iletken hâle gelebilir. Bir buluttan başka bir buluta elektrik akışının olması
…………………...……… olarak adlandırılır. Bulutlardan yeryüzüne ya da yeryüzünden bulutlara olan elektrik akışına ise …………………...……… adı verilir. Floresan
lambaların içinde bulunan …………………...……… gazı da tıpkı bu doğa olaylarında
oluduğu gibi iletkenlik kazanarak ışık yayar.
Yıldırımın zararlarından korunmak için yıldırımın yüksek enerjisini toprağa aktaran
…………………...……… adı verilen araçlar kullanılır.
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Günlük yaşamımızda kullandığımız elektrikli cihazlarda iletken ve yalıtkan maddeler
bir arada bulunur. Elektrikli aletlerin kullanımında iletken ve yalıtkan maddelerin bazı
özellikleri kutucuklarda verilmiştir. Bu ifadeleri ilgili kutucuklar ile eşleştiriniz.
Elektriğin üretildiği tesisten evimize
ulaşmasını sağlar.
Prizlerde ve anahtarlarda bulunur ve
elektrik çarpmasını önler.
İletken maddeler

Televizyonumuzun içerisinde bulunur
ve devrelerinin çalışmasını sağlar.
Elektrik iletimi sırasında oluşabilecek
tehlikelerden canlıları korur.

Yalıtkan maddeler

Elektriği güvenli bir biçimde kullanmamızı sağlar.

Elektrikli aletlerin çalışması için gereklidir.

Düzenekteki devre oluşturularak test uçları iletken olup olmadığı bilinmeyen sıvı dolu
kaba batırılmıştır. Lambanın ışık verdiği gözlemlenmiştir.
Buna göre bu sıvı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Saf su

B) Yağ

C) Sirke

D) Şekerli su
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A
B

plastik

altın

cam

porselen

çeşme suyu

limonlu su

tuzlu su

şekerli su

sirke

saf su

bakır

tahta

İletken ve yalıtkan maddeler konusu ile ilgili deney tasarlaması istenen öğrenciler şekildeki düzeneği hazırlar.
Öğrenciler A ve B test uçlarını yukarıdaki maddeler ile
ayrı ayrı birleştirir. Bazı maddelerde ampulün ışık verdiğini, bazılarında ise ışık vermediğini gözlemlerler. Öğretmen,
deneyi yapan öğrencilerden tablodaki soruların cevaplarını bulmalarını ister.

Sizce öğrenciler tabloyu nasıl doldurmalıdır?
Sorular
Hangi maddeler, elektrik iletkeni sıvılardır?
Hangi maddeler, elektrik yalıtkanı sıvılardır?
Hangi maddeler, elektrik iletkeni katılardır?
Hangi maddeler, elektrik yalıtkanı katılardır?
Deneyin bağımsız değişkeni nedir?
Deneyin bağımlı değişkeni nedir?
Deneyin kontrol edilen değişkeni nedir?
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Cevaplar
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
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Sarmal bulmacaların başlangıç noktasından başlayarak tabloda verilen elektrik
iletkeni ve yalıtkanı maddeleri uygun bölümlere yerleştiriniz.
sirke
çelik
tuzlu su
tahta
altın
limonlu su
çinko
cam
kâğıt
çeşme suyu
saf su
ipek
şekerli su
bakır
demir
yün
porselen
plastik
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Aşağıdaki labirentte verilen iletken ve yalıtkan maddeleri takip ederek çıkışlara
ulaşınız. Ulaştığınız çıkışlardaki elektrikli aletlerin çalışıp çalışmayacağını belirleyiniz. Buna göre çalışan/çalışmayan aletleri tabloda işaretleyiniz.

ELEKTRİKLİ CİHAZ

ÇALIŞIR

Radyo
Televizyon
Ütü
Lamba
Bilgisayar
Fan
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ÇALIŞMAZ

ELEKTRIKSEL DIRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER
- Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin
edebilecek ve tahminlerinizi deneyerek test edebileceksiniz.
- Elektriksel direnci tanımlayabileceksiniz.
- Ampulün içindeki telin bir direncinin olduğunu fark edebileceksiniz.

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” olarak değerlendiriniz. İfadeye ait göstergenin ibresini
uygun yönde çiziniz.
1

Bir maddenin elektrik iletimine karşı gösterdiği zorluğa direnç denir.

2

Bir iletkenin direnç değeri iletken maddenin cinsine bağılıdır.

3

Direnci fazla olan maddeler elektriği daha iyi iletir.

4

İletken telin kesit alanı (kalınlığı) artarsa direnci azalır.

5

İletken maddelerin dirençleri yoktur.

6

Ampulün filamanı, direnci küçük olduğu için tungsten metalinden yapılır.

7

Yalıtkanların direnci çok büyüktür.

8

İletken telin uzunluğu artarsa direnci azalır.

9

Bir devrede elektriksel direnci ölçmek için direnç ölçer (ohmmetre) kullanılır.

10

Elektrikli soba gibi ısınmak amacıyla kullanılan aletlerde yüksek dirençli
nikel-krom tel vardır.

11

Bakır telin direnci, aynı uzunluk ve kalınlıktaki nikel-krom telin direncinden büyüktür.

12

Bir elektrik devresinde ampul sayısını artırırsak ampul parlaklıklarının
arttığını gözleyebiliriz.

13

Filaman uzun, ince bir telden yapılır ve ampulün içine sığması için sarmal hâle getirilir.

14

Evlerimize elektrik enerjisi taşıyan teller ve elektrikli aletlerin bağlantı
kabloları büyük dirençlidir.

15

Elektrik enerjisi ampuller sayesinde ışık enerjisine dönüştürülebilir.
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1. Aşağıda boş bırakılan yerlere, kutucuk içinde verilen sözcük çiftlerinden uygun olanı yazınız.
büyük/küçük

farklı/aynı

bağımlı/kontrol edilen

azaltılırsa /artırılırsa

doğru/ters

fazla/az

1- Devredeki iletken telin kalınlığı …………………………… ampulün parlaklığı
azalır.
2- Bir devredeki ampulün parlaklığı iletken telin boyu ile ……………………………
orantılıdır.
3- Uzunlukları ve kalınlıkları aynı olan …………………………… cins tellerin dirençleri de aynıdır.
4- Yapılacak deney için oluşturulan düzeneklerde sabit tutulan değişkene
…………………………… değişken de denir.
5- Elektrikli ısıtıcı ve saç kurutma makinesi gibi elektrikli aletlerde direnci
…………………………… teller kullanılır.
6- Bir iletkenin direncinin büyük olması için uzunluğunun ……………………………
kalınlığının az olması gerekir.
2. Karışık olarak verilen sözcüklerin tümünü kullanarak elektrik ile ilgili anlamlı
cümleler oluşturunuz.
1)

2)

deneyde

sırasında

etkisini

değişkendir

değişken

araştırdığımız

yaptığımız

deney

değişikliğini

bağımsız

ampulün

devredeki

parlaklığı

arttıkça

iletken

kesit

3)

artar

alanı

de

telin

dik

devresinde

ampulün

azalır

telin

bir

elektrik

iletken

arttıkça

parlaklığı

uzunluğu
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Numaralandırılmış soruların cevaplarını bulunuz ve bulmacaya yerleştiriniz.
Yukarıdan aşağıya
1. Elektriksel direnci ölçmeye yarayan alete ne denir?
3. Elektrikli aletlerde elektriğin aktarımını sağlayan maddelerin genel
adıdır?
5. Deney sırasında yapılan değişiklikten etkilenerek ortaya çıkan sonuç, hangi değişken türüdür?
8. Elektriksel direncin birimi nedir?

Soldan sağa
2. Binalarımızdaki devrelerde ve elektrikli aletlerde
genellikle hangi iletken madde kullanılır?
4. Elektrikli aletlerin ve kabloların dış kısmında hangi
maddeler kullanılır?
6. Ampulün içinde bulunan ve tungstenden yapılan
spiral seklindeki kısma verilen ad nedir?
7. Elektrik iletimine karşı gösterilen zorluk nedir?
9. Ütü, saç kurutma makinesi gibi aletler elektrik
enerjisini hangi tür enerjiye dönüştürür?
10. İçindeki filaman sayesinde elektrik enerjisini ısı ve
ışık enerjisine dönüştüren devre elemanı nedir?
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Aşağıda özdeş olan pil ve ampullerle kurulan çeşitli elektrik devreleri verilmiştir.
Devreler ile yapılan deneyleri gözlemleyip değişkenleri tablodaki uygun boşluklara yerleştiriniz. Devrelerdeki hangi ampullerin daha parlak yanacağını belirtiniz.
(Devre elemanları için “L”, iletkenin uzunluğunu; “S” ise iletkenin kalınlığını temsil etmektedir.)

1. Deney: Devrelerde L uzunlukta ve S kalınlığında nikel-krom ve
bakır tel kullanılmıştır.
Hangi ampul daha parlak yanar?
.......................................................

2. Deney: Devrelerde L ve 2L
uzunlukta ve S kalınlığında bakır
teller kullanılmıştır.
Hangi ampul daha parlak yanar?
.......................................................

3. Deney: Devrelerde L uzunlukta, S ve 2S kalınlığında bakır tel
kullanılmıştır.
Hangi ampul daha parlak yanar?
.......................................................

Bağımsız
değişken

Bağımlı
değişken

Sabit tutulan
değişken

1. Deney

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

2. Deney

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

3. Deney

............................... ............................... ...............................
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Ampul modelinde numaralarla gösterilen kısımların isimlerini model üzerine yazınız.
Model ile ilgili sorulan soruları cevaplayınız.
“2” ile gösterilen kısım hangi maddeden yapılır?
...........................................................................
“2” ile gösterilen kısım neden spiral şeklindedir?
...........................................................................
“3” ile gösterilen alanda hangi maddeler bulunabilir?
...........................................................................
“4” ile gösterilen yapı başka nasıl tasarlanabilir?
...........................................................................
Ampul icat edilmemiş olsaydı hayatımız nasıl olurdu? Açıklayınız.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bir elektrik devresi kurmak için aşağıdaki düzenek oluşturulmuştur. Bu düzenekte test
ucunu devredeki maddelere temas ettirerek ampulü yakmak amaçlanmaktadır.
- Bağlantı telini kullanarak ampulü yakmayı başaran öğrenci 5 puan alacaktır.
- Ampulün en parlak yanmasını sağlayan öğrenci de 10 puan alacaktır.
Üç öğrenci sıra ile aşağıdaki işlemleri yapmışlardır.
Yalıtkan plaka
1

Çinko

2

Plastik

3

Cam

4

Altın

- Meriç, test ucunu önce 1 numaralı tele, sonra da
4 numaralı tele dokunduruyor.
- Mert; test ucunu sırasıyla 2, 3 ve 4 numaralı tellere dokunduruyor.
- İrem test ucunu önce 1 numaralı tele, sonra 2
numaralı tele dokunduruyor. Ardından 1 pil daha
ekleyip test ucunu 4 numaralı tele dokunduruyor.
(Devreye bir pil daha eklendiğinde lamba zarar görmemektedir.)

Buna göre aşağıdaki tabloyu tamamlayıp kimin daha çok puan aldığını bulunuz.
Toplanan puan

Meriç

Mert

İrem

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

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

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

FEN BİLİMLERİ / Elektriğin İletimi / Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

13

Demir, elektrikle ilgili bir deney yapmak ister ve aşağıdaki düzeneği kurar.
Deney düzeneğinde anahtarı kapattığı
zaman ampulün ışık verdiğini görür.

Devre üzerinde bazı işlemler yapar ve
ortaya çıkan durumları not alır. Bu işlemler sonucu ampul parlaklığındaki değişim ile ilgili de aşağıdaki grafiği çizer.

Bu grafiğe göre aşağıdaki tabloyu “olabilir” ya da “olamaz” olarak işaretleyerek doldurunuz. (Kıyaslamalar ilk duruma göre yapılacaktır.)
Olabilir
Birinci durumda devreye pil eklemiştir.
Birinci durumda devreden ampulü çıkarmıştır.
İkinci durumda devreye direnç eklemiştir.
İkinci durumda devredeki teli, iletkenlik özelliği daha
yüksek bir telle değiştirmiştir.
Üçüncü durumda devreye ampul eklemiştir.
Üçüncü durumda devreye anahtar eklemiştir.
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