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 GÜNDELİK HAYATIMIZDA E-HASTALIKLAR

Görsellere ve metnin başlığına bakarak metnin içeriğini tahmin ediniz. 
Aşağıdaki metni okuyunuz. Metni okurken önemli gördüğünüz yerleri defterinize not alınız.

Hazırlık Çalışmaları
1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açık-
layınız.
2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bil-
gisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar 
olmalıdır?

2013 yılından beri 
Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölümünde doktor öğ-
retim üyesi olarak görev yap-
maktadır. Aynı zamanda köşe 
yazarıdır.

Ali Murat KIRIK
(1986  ̶  ...)

İnternet teknolojisinin gelişim 
göstermesi, akıllı telefon ve tablet 
kullanımının yaygınlaşmasıyla birey-
ler teknoloji bağımlısı durumuna gel-
mişlerdir. Teknoloji bağımlılığı en az 
madde bağımlılığı kadar tehlike arz 
edici bir durum olmakla birlikte za-
manında tedavi edilemezse bireylerin 
psikolojik ve sosyolojik dünyalarını 
derinden etkileyebilmektedir. E-has-
talıklar olarak da ifade edebilece-
ğimiz psikolojik rahatsızlıklar dijital 
teknoloji ve sosyal medyanın ivme 
kazanmasıyla had safhaya ulaşmış-

tır. Dijital bağımlılık, başta teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, 
Internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlı-
lığını içermektedir.

Dijital çağın en yaygın e-hastalığı phubbing’dir (fabbing). İngilizce “phone” (fon) ve “snubbing” 
(sınabing) kelimelerinin birleşiminden türeyen bu hastalık, akıllı telefon bağımlılığı olarak da bilin-
mektedir. Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındakinin söylediklerine odaklan-
mak yerine telefon ekranlarına dikkatlice bakmakta ve karşısındaki kişiyi önemsememektedir.

İşte bu durum phubbing hastalığı olarak ifade edilmektedir. Phubbing, FOMO "Fear Of Missing 
Out" (fiyır of mising aut) adı verilen sosyal medya ve dijital ortamlarda olup bitenleri, haberleri, geliş-
meleri kaçırma korkusu da phubbing hastalığını tetiklemekte ve bireylerin asosyalleşerek toplumdan 
kopmasına neden olmaktadır.

E-hastalıklar sosyal medya aracılığıyla giderek yaygınlaşmaktadır. Photolurking (fotolörking) bu 
hastalıkların başında gelmektedir. Paylaşım içeriğini kimlerin beğendiğine bakmak ve profillerini gö-
rüntüleyip incelemek hem zaman kaybına neden olmakta hem de bağımlılık oluşturmaktadır. İnter-
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netten sürekli hastalık belirtilerini arama ve tedavi yöntemlerini 
araştırma hastalığına ise  “siberkondria” (saybırkondiria) adı 
verilmektedir. Bu hastalığa yakalananlar her bir sağlık proble-
mini internetten araştırmakta ve doktorlara itibar etmemekte-
dirler. Bu durum önlenemez sağlık sorunlarına neden olmakta 
ve tedavi sürecini zedelemektedir. Keza elektronik uykusuzluk 
da birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır. Dinlenme 
saatleri esnasında bile akıllı telefonuyla, tabletiyle, bilgisaya-
rıyla uğraşan kullanıcılar bu hastalığa yakalanmış demektir. 
Elektronik uykusuzluk, sağlık açısından da büyük sorunları 
beraberinde getirmekte sindirim sorunları, kronik yorgunluk ve 
büyük ağrılara neden olmaktadır. 

Hayalet titreşim adı verilen fantom (fantım) vibrasyon da cep telefonlarıyla yaygınlaşan bir 
e-hastalıktır. Telefonlarının çalmadığını, sürekli titrediğini hisseden kullanıcılar bu hastalığa yakalan-
mış demektir. E-hastalıklarla baş etmenin en temel yolu akıllı telefon orucudur. Akıllı telefon orucu, 
sosyal medyaya erişimi engelleyeceği için birey sosyalleşmeye daha fazla zaman bulabilmektedir. 
Elektronik herhangi bir cihazın kullanılmaması ise dijital detoks sağlayacak. Böylece birey dinlene-

rek mola verebilecektir. Keza bilgisayar ve internet kullanımının sınırlandırılması ve farklı saatlere 
kaydırılması da e-hastalık tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemdir. Unutulmamalıdır ki e-hastalık 
özgüven ve dikkat eksikliği oluşturmaktadır. Özellikle Z kuşağının1 bireysel gelişimini olumsuz etki-
lemektedir. Dolayısıyla bu tür hastalıklara yakalanan bireylerin mutlaka tedavi sürecine başlaması 
gerekmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi
 Ali Murat KIRIK

1: Z Kuşağı: 90’lı yıllarda doğan, hızlı öğrenen ve gelişim gösteren, teknoloji ile iç içe            
büyüyen çocuklardır.
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1.  ETKİNLİK

: Sunmak.

: Toplum bilimsel.

: İleri evre.

: Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak.

: Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren.

: Sosyal olmayan.

: Saygı göstermek, saymak, değer vermek.

: Hafifçe yaralamak.

: Aynı biçimde.

: Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı  
olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

       S        Y               J       K

       H      D    S                  A  

     T      R       M       K  

 D     J        T 

        S             Y 

        T        B 

     Z                         M

      K       Z   

        Ğ        M 

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.    ETKİNLİK

1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

  R            T  M     K 

                T  M     K 
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Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.

(   ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.

(   ) E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.

(   ) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.

(   ) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.

(   ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.

(   ) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

“Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış söz-
cük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir? 

3.    ETKİNLİK

4.     ETKİNLİK

6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdı-
ğınız var mı?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

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

..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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5.   ETKİNLİK

6.     ETKİNLİK

Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız. 

a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyeniz.    

Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016                 

(http://www.tuik.gov.tr)

b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.

(   ) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına  
        göre daha azdır.

(   ) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.

(   ) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.

“Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel olayları değer-
lendirir, sıcağı sıcağına okuyucuya anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu 
yormak istemem çünkü yarın da sonraki gün de karşısında olacağım oku-
yucumun.”

Yazar …………...............................…………...... türünde yazılar yazmaktadır.

İnternet erişim imkânı 
olan haneler

16-74 yaş grubu bireyler-
de bilgisayar kullanımı

16-74 yaş grubu birey-
lerde internet kullanımı



85

7.  ETKİNLİK

Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-pos-
taya göre soruları yanıtlayınız.

1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?

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

2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.

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

Merhaba Değerli Velilerim,
Yeni teknolojiler özellikle de internet, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası ola-

rak dünyanın birçok yerinde, hemen her yaştan insanın hayatında yer almaktadır. 
Hiç şüphesiz doğru kullanılması hâlinde hayatı oldukça kolaylaştıran internet doğru 
kullanılmadığı takdirde bağımlılık yaratabilir. Söz konusu bağımlılık riskini de yeni 
teknolojileri hayatının her alanında gören, yeni teknolojilerin yabancısı olmayan ço-
cuklar ve gençler taşımaktadır. Dolayısıyla gençleri teknoloji bağımlılığından koruma 
çalışmalarına öncelik verilmelidir. 

Sizlerden bu konuda daha dikkatli davranmanızı rica ediyorum. İyi günler.

8-A Sınıfı Veli Grubu
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Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

8.    ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara 
ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belir-
leyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya 

çalışınız.

1. Grup: Teknoloji yararlıdır.

2. Grup: Teknoloji zararlıdır.

9.  ETKİNLİK

Puan Aldığı Puan
İnandırma ve savunma gücü 15
Karşı ekibin görüşlerini eleştirme ve çürütme yeteneği 15
Doğru ve etkili konuşma (vurgu ve tonlamaya dikkat etme) 15
Zamanı değerlendirme, kullanma 10
Davranışlar (jest ve mimikler) 15
Savunduğu tez ile ilgili kaynaklar, belgeler, kanıtlardan yararlanma, örnekle-
re yer verme 15

Konuyu anlama, konuya hâkim olma 15
Toplam 100

Jüri Üyeleri Değerlendirme Ölçütleri
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Gelecek Derse Hazırlık

10.   ETKİNLİK

•  Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.

•  Dijital bağımlılık; internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.

•  Onlar, dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar.

•  Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.

•   Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.

Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında 
araştırma yapınız.

....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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1. Sizce en yararlı buluşlar nelerdir? Neden?

2. Olumsuz şartlarda bile başarılı olan kişilerin özellikleri ne-
lerdir? Açıklayınız.

Hazırlık Çalışmaları

Farklı yazı karakterleri ile yazılmış bölümlere dikkat ederek metni okuyunuz.

ODTÜ Endüstri Ürünleri Ta-
sarımı Bölümü mezunudur. 
Ressam, karikatürist, tasarım-
cı ve çevirmendir. Bilim Çocuk 
dergisi "Simit ve Peynir'le Bilim 
İnsanı Öyküleri"nin yazarı ve 
çizeridir.

Bilgin ERSÖZLÜ
(1971  ̶  ...)



891. Ağabey

İyi bir öğrenci olan Aziz 

Sancar ilk ve ortaöğrenimini başa-

rıyla tamamlar. Canlıların ve insan 

bedeninin işleyişine büyük ilgi duyar. 

Üniversitede tıp okumaya karar 

verir. İstanbul’a gider. Yıllar sonra 

Mardin’e döndüğünde artık bir tıp 

doktorudur. Mesleğini yapmaya 

başlar. Ancak bir süre sonra yalnızca 

hâlihazırda bilinenleri uygulayarak 

geçecek bir hayatın kendisine göre 

olmadığını anlar. O, araştırmacı 

olmak , tıp ve temel bilimler alanın-

da henüz bilinmeyenleri keşfetmek 

istiyordur.

1
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Yazan ve Çizen: Bilgin ERSÖZLÜ
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1.  ETKİNLİK

Okuduğunuz çizgi romandan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.    ETKİNLİK

1. Küçük Aziz, ağabeyinin fen ve tabiat bilgisi ders kitabından hangi bilgileri öğreniyor?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

2. Mardin’de doktorluk yapan Aziz Sancar ABD’ye neden gidiyor? Siz de yurt dışında eğitim 
almak ister misiniz? Niçin?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

3. Aziz Sancar hangi seminere katılmıştır? Niçin?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

4. Aziz Sancar, kırk yıl boyunca hangi soruya cevap aramıştır? Sizce bu süre bir araştırma 
için uzun mudur? 
...................................................................................................................................................

5. Aziz Sancar, çalışmaları sonucunda hangi bilgiye ulaşmıştır? Bu bilginin insanlığa katkısı 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

6. Bir Türk bilim insanının Nobel ödülü alması konusunda ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız. 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Metnin bağlamından hareketle aşağıda verilen sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

( 3 ) Meyve bahçesi.

(    ) Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, çıkı.

(    ) At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, 
   içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba.

(    ) Birine, bir şeye ait olan, öze, has, mahsus.

(    ) Kalıtım bilimi.

(    ) Şimdiki durum, şu anda, bugünlerde.

(    ) Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale.

1.
heybe

2.
çıkın     3.

bağ     

4.
hâlihazır     5.

azık     

6.
genetik   

7.
özgü    

8.
hücre    
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3.    ETKİNLİK

4.     ETKİNLİK

Okuduğunuz çizgi romandan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, 
yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 Aziz, erik ve ceviz ağaçlarının gölgesinde serinlemeye giderken okuyacağı kitapları sırt  
 çantasına koyardı.

 Küçük Aziz, bağda çalışırken kimse onu rahatsız etmezdi. 

 İngiltere’ye giden Aziz Sancar burada fotoliyaz üzerinde çalışmaya başlar.

 Aziz Sancar fotoliyaz enziminin memeliler dışındaki pek çok canlıda ışığa tepki vererek       

 
devreye girdiğini buldu.

 Aziz Sancar, DNA moleküllerinin nasıl onarılacağı ile ilgili çalışan tek bilim insanıdır.

   Hulusi BEHÇET  Sabiha GÖKÇEN   Gazi YAŞARGİL       Afet İNAN     Oktay SİNANOĞLU
        1            2                  3                       4                           5

 Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız alanında tanınmış insanları, verilen bilgileriyle eş-
leştiriniz. Hakkında bilgi verilmeyen kişi ile ilgili yaptığınız araştırmaları anlatınız. 

Öğretmen olmakla birlikte cumhuriyetin ilk tarihçilerindendir. Sosyoloji profesörüdür ve 
Atatürk’ün manevi kızıdır. UNESCO Türkiye Millî Komisyonunda Türk Tarih Kurumunu tem-
sil etmiştir.

Dünyaca tanınan beyin cerrahımızdır. Mikro cerrahi yöntemi ile dokuz binden fazla 
ameliyat yapmıştır. “Yüzyılın Adamı” gibi unvanlar ile TBMM Millî Egemenlik Onur Ödülü 
ve Millî Egemenlik Onur Ödülleri almıştır.

Türk Eistein’ı (Aynştyan) olarak anılır. 28 yaşında profesör olarak 20 yy.da Yale Üniver-
sitesinde en genç yaşta bu unvanı alan öğretim üyesi olmuştur. Çalışma alanı “Kuantum 
Mekaniği”dir.

Dermatoloji uzmanıdır. 1947 yılında kendi adıyla anılan bir ağız hastalığını bularak 
dünyaca tanınmıştır. Veba hastalıklarının modern şekilde tedavi edilmesi için olağanüstü 
çalışmalar yapmıştır.

İnternette güvenilir bilgi arıyorsanız “gov, edu” uzantılı internet sitelerini kullanmalısınız.
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5.   ETKİNLİK

a) Aşağıdaki paragraflarda hangi düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını bularak boşluklara 
yazınız.

                             Sayısal Verilerden Yararlanma                                         Karşılaştırma                         

   Örneklendirme                                      Tanık Gösterme                            

Türkiye’de çeşit çeşit boncuk kullanıyorlar. Yörükler “dilgöz” adını verdikleri deve boncuğunu 
çocuklarına, develerine ve kemerlerine takıyorlar. Aynı boncuğa Karadeniz’de “yılanbaşı” deniyor. 
Bu boncuklar Filipinler’den gelen deniz kabuklarından yapılıyor.

Bence Türkçe bugünkü sınırlarımızın dışına çıkarılarak düşünülmelidir. Dilimiz konuşulduğu 
coğrafyalar içinde görülmeli artık. Daralan siyasi sınırlarımız karşısında, Millî Mücadele Döne-
mi’nde Yahya Kemal Beyatlı “Türkçenin çekilmediği yer vatandır.” demiştir. Bugün de Türkçe en 
geniş sınırları içinde düşünülmeli, dil ve vatan birlikte ele alınmalıdır.

Türkiye’de okunan kitap sayısı çok azdır ancak kitap okumayı kültür hâline getirmiş insanlar 
da vardır. Bu  kişiler için kitap okumak tiryakiliktir. Çantasında kitap taşıma, otobüste kitap okuma, 
durakta beklerken kitap okuma, kitap tiryakilerinin yaptığı davranışlardan bazılarıdır.

Eleştirmenlerimizin eleştiriyi yan meslek olarak algılamaları bilinen bir gerçek ama işin kor-
kutucu boyutu birçok kimsenin ilgisini çekmiyor. Eleştirmenlerimizin %33’ü ticaretle uğraşıyor.               
%10’u tekstilci, %40’ı doktor, çok az bir kısmı da yazar. İşin en ürkütücü yönü, aydınlarımızın        
%72’sinin eleştirmenlerin eleştiri dışında işler yapmalarını oldukça doğal karşılamaları. 

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

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

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

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

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

6.     ETKİNLİK

İnsanlığa yararlı bir icat yapmanız gerekirse neyi icat etmek isterdiniz? Bu konudaki 
düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatan bir konuşma yapınız.

b) Okuduğunuz çizgi romanda düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

Konuşmanızda “oysaki, özellikle, kısaca, son olarak” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerinden uy-
gun olanları kullanmaya özen gösteriniz.
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8.    ETKİNLİK

Aziz Sancar ile ilgili  çizgi romanı beğenip beğenmediğinizi sebepleriyle yazınız.

Aşağıdaki cümlelerde bazı özne ve yüklemler yanlış gösterilmiştir. Yanlışları düzelterek altla-
rına doğru olan özne veya yüklemleri yazınız.

Beğendim. 

Beğenmedim. 

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

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

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

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

Biz Türkiye’de Mardin ilinin Savur ilçesindeyiz.
                                                        Yüklem
Özne:  —                                                     Yüklem:  Mardin ilinin Savur ilçesindeyiz.                 

Küçük Aziz Sancar, öğle sıcağı bastırmadan evden çıkıyor.
                Özne           Yüklem
Özne: ............................................................   Yüklem:  ............................................................  

Aziz, heybeni yine tıka basa kitapla doldurmuşsun.
Özne                    Yüklem
Özne: ............................................................   Yüklem:  ............................................................  

İyi bir öğrenci olan Aziz Sancar, ilk ve ortaöğrenimini başarıyla tamamlar.
                 Özne                     Yüklem
Özne: ............................................................   Yüklem:  ............................................................  

(Ben / G.Ö.) Kimse beni rahatsız etmeden çalışabileceğim.
          Yüklem
Özne: ............................................................   Yüklem:  ............................................................  

O, üniversitede tıp okumaya karar verir.
                                                                Yüklem
Özne: ............................................................   Yüklem:  ............................................................  

Gelecek Derse Hazırlık
Bor madeninin enerji alanındaki kullanımını ve ülke ekonomimiz için önemini araştırınız.

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

7.  ETKİNLİK



96

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Hazırlık Çalışmaları
1. “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi 
seçin.” sözü Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi özelliğini yan-
sıtıyor? Açıklayınız.

2. Parka gittiğinizde hangi oyuncaklarla oynamaktan keyif 
alırsınız? Neden?

PARKTAKİ BİLİM

Fizik, hayatımızın içinde ve her anımızda. Yürürken, koşarken, oyun parkında oynarken, yemek 
yerken, dans ederken… Kısacası yapılan tüm hareketleri fizik kurallarıyla açıklamak mümkün. Peki, 
oyun parkındaki oyuncakların fizik kurallarıyla ilişkisi ne olabilir? Gelin, bu oyuncakların işleyişini fizik 
kuralları açısından birlikte inceleyelim.

Salıncaktaki Fizik
Salıncakta sallanmak için birinin sizi itmesi ya da kendinizi ayaklarınızla geriye doğru itmeniz 

gerekir. Ayaklarınızla geri geri gidip salıncağı belirli bir yüksekliğe getirdiğinizde ona potansiyel enerji 
kazandırmış yani onda enerji biriktirmiş olursunuz. Ayaklarınızı yerden kaldırdığınızda yer çekiminin 

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

Hacettepe Üniversitesi Fizik 
Mühendisliği mezunudur. Ya-
zar, fizik konularının yanı sıra 
çeşitli alanlarda yazmaktadır. 
Yazıları Bilim Çocuk dergisin-
de yayımlanmaktadır.

Yasemin ŞAHİN
(1988  ̶  ...)
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etkisiyle potansiyel enerji hareket enerjisine yani kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerji salıncağın 
ileri doğru yükselmesini sağlar. Salıncak, sahip olduğu enerjiyle çıkabileceği en yüksek noktaya ulaş-
tıktan sonra ağırlığınızın etkisiyle tekrar geriye doğru gelir. Böylece bir ileri bir geri sallanırsınız.

Sallanan salıncakta vücudunuzu ileri geri hareket ettirerek salıncağa enerji kazandırmaya ve 
böylece sallanmaya devam edersiniz. Eğer sallanan salıncakta hiç hareket etmeden duracak olursa-
nız salıncak, havanın direnci ve salıncağın kendi parçaları arasındaki sürtünmeden dolayı enerjisini 
kaybeder ve bir süre sonra durur. Eğer hiçbir direnç ve sürtünme olmasaydı salıncakta hiç durmadan 
sonsuza kadar sallanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Bir cisimde biriktiği kabul edilen enerjiye potansiyel enerji denir. Örneğin bir cismi bulunduğu 
yerden alıp daha yüksek bir yere koyduğunuzda potansiyel enerjisi artar. Yüksekteki bir cismi bıraktı-
ğınızdaysa düşmeye başlar. Birikmiş enerji hareket enerjisine dönüşür. Hareket enerjisine de kinetik 
enerji denir.

Salıncağın zincir uzunluğu, salıncağın salınım hızını etkiler. Eğer kısa zincirli bir salıncaktay-
sanız uzun zincirli salıncaktaki birine kıyasla aynı süre içinde daha fazla sayıda ileri geri hareket 
edebilirsiniz.

Sarkaç, bir ipin ucuna bağlanan bir kütleyle oluşturulan düzenektir. Salıncaktaki gibi sallanma 
hareketine fizikte salınım, salınım yapan cisimlere de sarkaç denir. Salıncak bir sarkaçtır.

Kaydıraktaki Fizik
Kaydırakta, kaymanızı sağlayan kuvvet yer çekimidir. Kaydıraktan kaymak için kaydırağın tepe-

sine çıkıp oturmanız ve kendinizi yavaşça ileri itmeniz yeterli olur. Vücudunuza etki eden yer çekimi 
kuvveti sayesinde yere doğru çekilirsiniz. Bu sayede kaydıraktan kayabilirsiniz. Kaydırak bir eğik 

düzlemdir. Eğik düzlemin 
kaydıraktaki işlevi yavaş-
lamaya yardımcı olmaktır. 
Yere sert bir şekilde değil, 
yavaşça inmenizi sağlar. 
Tabii, gideceğiniz mesafeyi 
de uzatarak işe daha fazla 
eğlence de katmış olur.

Eğik düzlemler gün-
lük hayatta, ağır cisimleri 
yüksek yerlere çıkarmayı 
ya da yüksek yerlerden in-
dirmeyi kolaylaştırmak için 
kullanılır. 

Her cismin sürtünmesi 
farklıdır. Zımpara gibi pü-
rüzlü yüzeylerde sürtünme 

çokken buz gibi pürüzsüz yüzeylerde sürtünme azdır. Peki kaymayan kaydırak olabilir mi?
Kaydıraktan kayan kişinin üzerine etki eden bir diğer kuvvet de sürtünmedir. Sürtünme kuvveti 

iki yüzeyin birbirine temas ettiği yerde oluşur ve hareketi engeller ya da harekete direnç oluşturur. 
Bu kuvvet kaydıraktan kayarken hızımızı sınırlar ve ayaklarımızın yere temas etmesiyle durmamıza 
yardımcı olur.

Kaydırağın yerden yüksekliği ne kadar fazlaysa sizin de potansiyel enerjiniz o kadar fazla olur. 
Yer çekiminin de etkisiyle aşağıya doğru kaymaya başladığınızda bu potansiyel enerji kinetik ener-
jiye dönüşür.
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Tahterevallideki Fizik 
Parklardaki eğlenceli bir diğer oyuncak da tahterevallidir. Tahterevalli iki ucunda birer oturak olan 

uzun bir çubuk ve bu çubuğun tam ortasındaki bir destekten oluşur.
Tahterevalliyi eşit kollu bir terazi gibi düşünebilirsiniz. Eğer eşit ağırlıktaki kişiler tahterevallinin 

iki ucuna oturursa tahterevalli dengede durur. Eğer farklı ağırlıklardaki kişiler tahterevalliye oturursa 
ağır olan kişinin bulunduğu uç aşağı 
iner. Ağırlıkları dengelemek için ağır 
olan kişinin kendini yukarı itmesi ge-
rekir.

Bir çubuk ve bir destekten oluşan 
düzeneklere kaldıraç denir. Tahtere-
valli de desteği ortada bulunan bir tür 
kaldıraçtır.

Tahterevallide desteğin yerini de-
ğiştirebildiğinizi düşünün. Eğer böy-
le bir olanağınız olsaydı ağır biriyle 
hafif birinin dengede kalmasını nasıl 
sağlardınız? Bunun cevabı çok basit. 
Desteğin yerinin ağır olan kişiye ya-
kın olması gerekir. Desteğin yeri kişilerin ağırlıklarına bağlı olarak değişir.

Parktaki Dönen Oyuncaklar
Parklarda dönerek eğlenmeyi sağlayan oyuncakları hareket ettirebilmek için öncelikle birinin bu 

oyuncaklara itici kuvvet uygulayarak enerji aktarması gerekir. Sonrasında dönme hareketi başlar. 
Oyuncak size, oyuncağa tutunduğunuz yerden oyuncağın merkezine doğru bir kuvvet uygular. Bu 
da sizi belli bir yöne dönmeye zorlar. Bu kuvvet merkezcil kuvvet olarak adlandırılır. Eğer oyuncakla 
temasınız kesilirse merkezcil kuvvetin etkisi ortadan kalkar ve dışarı savrulursunuz.

                                                                                                                       Yasemin ŞAHİN
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“Parktaki Bilim” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yö-
neltiniz.

1.  ETKİNLİK

2.    ETKİNLİK

Sözcük Tahminim Sözlük Anlamı

1. fizik

2. yer çekimi

3. düzlem

4. direnç

5. sürtünme

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

“Parktaki Bilim” metninde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını 
tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

Soru:.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................

Soru:.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................

Soru:.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................

Soru:.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................
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4.    ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri “amaç-sonuç, koşul-sonuç” anlamları verecek şekilde “Parktaki Bilim” 
metninden tamamlayınız. Cümlelerdeki anlam ilişkilerini yazınız.

Anlam İlişkisi

Salıncakta sallanmak için

kaydırağın tepesine çıkıp otur-

manız ve kendinizi yavaşça 

ileri itmeniz yeterli olur.

uzun zincirli salıncaktaki birine 

kıyasla aynı süre içinde daha 

fazla sayıda ileri geri hareket 

edebilirsiniz.

Yüksekteki bir cismi bıraktığı-

nızdaysa

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

                    Konu                                                 Ana Fikir

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

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

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

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

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

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

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

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

3.    ETKİNLİK
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“Parktaki Bilim” metninden düşünceyi geliştirme yollarına örnekler bulunuz.

5.  ETKİNLİK

6.    ETKİNLİK

Düşünceyi Geliştirme Yolu Bulduğunuz Cümle

Sunumun konusu nedir?     Bor madeninin önemi

Bor madeni hangi alanlarda kullanılıyor?

Bor rezervi konusunda ülkemizin dünya ekonomisin-

deki yeri ve önemi nedir?

Sunumun mesajı ne olacak?

Sunumu kimlere yapacaksınız?

Sunumu nerede yapacaksınız?

Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksi-

yon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız?
Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internet 

vb.) yararlandınız?

Derse hazırlık bölümünde bor madeninin enerji alanındaki kullanımı ve ülke ekonomimiz için 
önemi ile ilgili yaptığınız araştırmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla (panel, sempozyum, forum 
vb.) paylaşınız.

Aşağıdaki planlama tablosunda sunum öncesi işlem basamakları verilmiştir. Tablodaki 
boşlukları sunum planına göre doldurunuz.

İnternette güvenilir bilgi arıyorsanız “gov, edu” uzantılı internet sitelerini kullanmalısınız. 
(Örneğin: www.tubitak.gov.tr)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



102
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7.  ETKİNLİK

a) Aşağıda serim bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız. Hikâyenize uygun bir başlık koyunuz.

..............................................................
Dünyadaki yaşam olağan akışında giderken öyle bir zaman gelmişti ki doğanın tüm akışı 

tersine dönmüştü. Gün ortasında karanlık yaşanır olmuştu, gece uykusunun en tatlı yerinde 
de aydınlık. Bilim insanları bunun nedenini araştıradursun bu değişlikten en çok etkilenip 
canı sıkılanlar çocuklardı. Oyunlarının en heyecanlı yerinde karanlığa gömülmek ya da uy-
kunun en tatlı bölümünde uyandırılmak kimin hoşuna giderdi ki? En çok da karanlıktan ya-
kınıyordu çocuklar.

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

..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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8.    ETKİNLİK

Belirtili
Nesne

Belirtisiz
Nesne

Bu oyuncakların işleyişini fizik kuralları açısından inceleyelim.

Okan, ilk kez salıncak ve kaydırak görmüştü.

Tahterevallide desteğin yerini değiştirebildiğinizi düşünün.

Ağır biriyle hafif birinin dengede kalmasını nasıl sağlardınız?

Öğretmenimiz “Parktaki Bilim metnini okuyun.” dedi.

Tahterevalliyi eşit kollu bir terazi gibi düşünebilirsiniz.

Sallanırken ayaklarınızı yerden kaldırırsınız.

Cümlelerdeki nesnelerin altını çizip türünü belirtiniz.

Evet Kısmen Hayır

1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazdım.

2. Hikâyemi zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve 

özdeyişler kullandım.
3. Yazdıklarımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz 

yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım.

4. Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullandım.

5. Yazarken imla kurallarını uyguladım.

6. Olayları oluş sırasına göre yazdım.

7. Yazdıklarıma uygun başlık kullandım.

b) Hikâyenizi aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Yazma Becerisi Öz Değerlendirme Formu
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Hazırlık Çalışmaları
Edebiyatın birçok türü ile il-

gili yazmış olduğu yazılarda 
ödüller almıştır. Başlıca eserle-
ri: Piraye, En Son Yürekler Ölür, 
Çikolata Kaplı Hüzünler...

Canan TAN
(1951  ̶  ...)

1. Bilim ve teknoloji ile ilgili hangi konudaki gelişmeler dikka-
tinizi çekiyor? Anlatınız.
2. Uzay kampı deyince aklınıza neler geliyor? Sizce uzay 
kampında neler bulunur?

Metni dinlerken anlamını bilmediğiniz sözcükleri 1. etkinliğe not alınız.

UZAY GİYSİLERİ
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Metni dinlerken not aldığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin söz-
lük anlamı ile karşılaştırınız. Sözcükleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

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

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

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

Tahminim:

Tahminim:

Tahminim:

Sözlük Anlamı:

Sözlük Anlamı:

Sözlük Anlamı:

Sözcük:

Sözcük:

Sözcük:

Dinleme / İzleme Metni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

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

Tahminim:

Sözlük Anlamı:Sözcük:
......................................................................................................

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

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

Cümlem:
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“Uzay Giysileri” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi belirtiniz.

2.   ETKİNLİK

3.   ETKİNLİK

1. Dinlediğiniz metnin konusu nedir?.

2. Uzay giysileri hangi bölümlerden oluşur? Açıklayınız.

3. Uzay giysisi olmadan uzaya giden astronot hangi zorluklarla karşılaşır? Açıklayınız.

4. Uzay giysilerinin astronota sağladığı kolaylıklar nelerdir? 

5. Uzay giysilerine, astronotların işini kolaylaştırmak için bir bölüm eklemeniz istenseydi hangi    

    

      bölümü eklerdiniz?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beğendim. 

Beğenmedim.

6. Siz kampta olsaydınız takımın eğitmeni Zeynep'e uzay giysileri ile ilgili ne sormak isterdiniz?



107

4.    ETKİNLİK

“Kozmosa iIk girişi yapmak, tek başıma onunIa karşı karşıya geImek, doğayIa hiç 
görüImemiş bir düeIIo yapmak, bundan daha ötesi hayaI ediIebiIir mi?” (Yuri Gagarin)

Uzaya yolculuk yapan ilk kişi Yuri Gagarin'in bu yolculukta neler yaşamış olabileceğini ken-
dinizi onun yerine koyarak arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanızda beden dilini etkili bir şekilde 
kullanmaya özen gösteriniz. 

Dinleme / İzleme Metni

5.  ETKİNLİK

a) Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz.

NASA, adını Mars gezegenine göndermek isteyenlere tarihi bir fırsat sunuyor.

Gelecek yıl Mars'a gönderilecek In Sight (İn Sayt) uzay aracı beraberinde binlerce kişinin ismini 

de taşıyacak. Siz de isminizi Mars'a göndermek istiyorsanız NASA'ya talebinizi iletmeniz yeterli.

2015 yılında uzay ajansı NASA, In Sight uzay aracıyla dünyanın her yerinden insanların isimle-

rini Mars'a göndermek için çağrı yapmıştı.

NASA'ya, o tarihten bu yana 827 bin kişi başvurdu. NASA, Mars'a adını göndermek isteyenlerin 

listesi için ikinci bir çip hazırlandığını duyurdu.

In Sight uzay aracı görevinin başındaki Bruce Banerdt (Burus Benırd), Mars'ın uzayseverleri he-

yecanlandırmaya devam ettiğini ve bu fırsatın insanların Kızıl Gezegen'i araştıracak uzay aracının 

bir parçası olmalarına olanak sağladığını söyledi.

NASA, In Sight aracının Mayıs 2018'de yolculuğuna başlaması ve Kasım 2018'de Kızıl Geze-

gen'e varması bekleniyor.

Adını göndermek isteyenler NASA sitesi üzerinden 1 Kasım 2017 tarihine kadar başvurabilir.           

Komisyon
b) Okuduğunuz haber yazısının konusu nedir?

c) Okuduğunuz medya metninin (haber yazısı) yazılış amacı nedir? (Bilgilendirme, kültür 
aktarma, eğlendirme...)

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

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

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

....................................................................................................................................................
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6.  ETKİNLİK

7.    ETKİNLİK

Yer Tamlayıcısı

Bu giysi olmadan astronotlar uzay boşluğunda yürüyemezler.

                                    Özne                                      Yüklem
uzay boşluğunda

Yüksek hızla hareket eden toz parçacıkları bedeninize çarpar.

O, bu tehlikelerin hepsine yanıt verebilir mi?

Uzay giysileri basınçlı bir atmosfere sahiptir.

Uzay giysileri astronotu göktaşlarından, radyasyondan korur.

Astronot uzay aracının içinde bu hantal giysilerle oturuyor.

Haber yazısında NASA’nın Mars gezegenine binlerce kişinin ismini göndereceğini okudunuz. 
Dâhil olduğunuz bir sosyal medya grubunda arkadaşlarınızla buraya başvuru yapmak için konuştu-
ğunuzu hayal ediniz. Boş bırakılan yere kendi görüşünüzü yazınız.

Aşağıdaki cümlelerde özne ve yüklemlerin altını çiziniz. Karşısındaki kutucuğa cümlelerdeki yer 
tamlayıcılarını yazınız.

Bengisu:
Arkadaşlar bir haber okudum. Çok heyecanlandım.
Oğuz:
Ne haberi?
Bengisu: 
NASA, Mars gezegenine talepte bulunanların ismini gönderecekmiş.
Yaren: 
NASA, Mars’a ismimizi mi gönderecek?
Oğuz: 
İnanılmaz bir şey bu?
Bengisu: 
Başvuralım mı?
Yaren: 
Haberi gov veya edu uzantılı siteden mi okudun? İnternette okuduğun
her yazıya inanmamalısın.
Bengisu: 
Evet, haberi gov uzantılı bir siteden okudum.

____________________: ...........................................................................................

.....................................................................................................................................
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Dinleme / İzleme Metni

“Gökyüzü, sadece uçmaktan korkanların sınırıdır.” Bob BELLO (Bab Bello) sözünden yola çıka-
rak bilgilendirici metin yazınız.

Yazınızda giriş, gelişme, sonuç bölümlerine yer veriniz.

8.    ETKİNLİK

Gelecek Derse Hazırlık
Beğendiğiniz gurbet konulu bir şiiri ezberleyiniz.
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ESKİ ÇAĞLARDAN BERİ 
DİŞLERİMİZE ÇOK İYİ BAKTIK

İnsanlar çok eski zamanlardan bu yana dişlerine iyi bakmak için pek çok şey yaptılar. Elbette 
olanaklar ölçüsünde...

İlk Diş Fırçaları
İnsanlar dişlerini temizlemek için tarih boyunca 

pek çok yönteme başvurmuş. Bu amaçla kuş tüyleri, 
hayvan kemikleri hatta kirpi dikenleri bile kullanmış-
lar. Lifli yapıdaki bazı ağaçların dallarından yaptık-
ları fırçalarla dişlerini temizleyenler de olmuş. Bu 
şekilde dişlerini temizleyenler hâlâ var. Günümüzde 
kullandıklarımıza benzeyen diş fırçaları yapmayı ilk 
kez Çinliler düşünmüş. Bu ilk diş fırçalarını yapar-
ken hayvan kılları ve bambu kamışları kullanmışlar. 
Daha sonra gezginler diş fırçalarının Avrupa’da yay-
gınlaşmasını sağlamış. Zaman içinde farklı malze-
melerden de diş fırçası yapılmaya başlanmış. Kılları 
naylon olan fırçalarsa ilk olarak 1938 yılında üretil-
miş.

Diş fırçalarının sapları yapılırken fildişi, por-
selen, altın, gümüş gibi malzemeler de kullanı-
lırmış.

Ağaç Dalından Fırça
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Serbest Okuma Metni
Dişi Ağrıyan Kime Gidermiş?

Günümüzde dişlerimizle ilgili bir sorunumuz 
olduğunda diş hekimine gideriz. Orta Çağ'da diş 
tedavisi yapmak berberlerin işiymiş. Hatta o za-
manlarda berberlere hekim denirmiş. 18. yüz-
yılda diş hekimliğinin uzmanlık gerektiren bir iş 
olduğu anlaşılmış ve artık berberler diş hekimliği 
yapmamaya başlamış.

Diş Macunları
Eski uygarlıklar birbirinden ilginç karışımlar 

hazırlayarak diş macunu yaparmış. Eski Roma-
lılar ve Eski Yunanlar bu karışımlara ufalanmış 
hayvan kemikleri ve istiridye kabuğu da ekler-
miş. Çinlilerse nane gibi hoş kokuları olan bitki-
ler kullanırlarmış. 1800'lü yıllara doğru modern 
diş macunlarının ilk örnekleri üretilmeye baş-
lanmış. Bu dönemde diş macunlarına sabun ve 
kireçtaşı eklenirmiş. Bu macunlar küçük kava-
nozlara doldurulurmuş. Diş macunları ilk olarak 
19. yüzyılda tüplere koyulmaya başlanmış. 

Eski Mısırlılar Diş Ağrısını
Nasıl Geçirirmiş?

Eski Mısırlılar diş sağlığına çok önem ve-
rirmiş. Diş ağrısından kurtulmak için özel ka-
rışımlar hazırlarlarmış. Bu karışımların içine 
kaya tuzu ve bal gibi maddeler koyarlarmış. 
Sonra da bu karışımı dişlerine sürerlermiş. 

Takma dişler hayvanların kemiklerinden ya 
da dişlerinden yapılırmış. Bunun için genellikle 
fil ve su aygırı dişleri kullanılırmış. 

 İlk diş hekiminin MÖ 3000'li yıllarda 
Mısır’da yaşayan “Hesi-Re” olduğu düşü-
nülüyor.

Bilge Nur KARAGÖZ
Çizim: Ayşe İNAN ALİCAN

 

Eski Diş Hekimi Koltuğu
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3.  TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Dünya Ekonomik Forumunun yayımladığı raporda enerji ile ilgili hangi bilgiler verilmiştir?

2. Güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerinin üretim ve kurulum maliyetleri neden düşmüştür?

3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hâle gelmesi sizce neden önemlidir?

4. Yukarıdaki metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

YENİLENEBİLİR ENERJİ BİR NUMARA
 Dünya Ekonomik Forumu geçtiğimiz günlerde bir rapor yayımladı. Bu rapora göre artık 

güneş ve rüzgâr enerjisi elde etmek, fosil yakıtlardan enerji elde etmek kadar ekonomik. Yenile-
nebilir enerjinin eskisine göre çok daha ekonomik bir enerji kaynağı hâline gelmesinde, son beş 
yılda bu alana yapılan yatırımların etkili olduğu düşünülüyor. Teknolojik gelişmeler sonucunda 
güneş panellerinin donanım ve kurulum maliyetleriyle rüzgâr türbinlerinin üretim ve kurulum ma-
liyetleri de düştü. Bu gelişmeler yenilenebilir enerjinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını gös-
teriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hâle gelmesi ileride küresel ısınmanın önüne 
geçebilmek için önemli.                                                                     

    Seçil Güvenç HEPER
                                                                                          (Bilim Çocuk)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



113

7. Aşağıdaki deyimlerin hangisi “parasal yönden işini yoluna koymak”  anlamındadır?

    A) Bel bağlamak        B) Belini doğrultmak         C) Belini bükmek          D) Belini kırmak

    Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

    A) Deniz Dünyası’nda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden getirilen deniz canlıları bulunur.
    B) Akvaryumun en ilgi çeken kısmı akvaryumun ortasından geçen tüneldir. 
    C) Ankara’daki Deniz Dünyası Türkiye’nin en büyük akvaryumudur.
    D) Akvaryum, pazartesi hariç her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yer tamlayıcısı yoktur?
    A) Serçeler, her zaman görebildiğimiz sevimli kuşlardır.
    B) Kullanılmayan eşyalar çöpe atılacak.
    C) Gençler, toplumsal değerlere sahip çıkmalıdır.
    D) Eski değerler değişimlerden korunmalıdır. 

8. Ankara’daki “Deniz Dünyası” Türkiye’nin en büyük ikinci akvaryumu. Deniz Dünyası’nda; 
dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli deniz, göl ve nehirlerinden getirilen deniz canlıları bulunuyor. Reh-
ber eşliğinde gezilebilen akvaryumun en ilgi çeken kısmı akvaryumun ortasından geçen tünel. 
İnsanlar bu tünelde yürürken başlarının üzerinden geçen balıkları seyredebiliyor. Akvaryum, pa-
zartesi hariç her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

10. “Çağın yeni hastalığı sosyal medya bağımlılığıdır.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden 
hangisidir?

    A) çağın yeni hastalığı    B) medya bağımlılığıdır
    C) bağımlılığıdır    D) sosyal medya bağımlılığıdır

6. Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkilerine göre değerlendiriniz. (neden-sonuç, amaç-sonuç, 
koşul-sonuç)

• Dağ geçitleri, dağları aşmak için kullanılır.  ...........................

• Kış aylarında aşılması zor olduğu için Zigana Dağları’na tünel inşa edilmiş.   ...........................

• Tünel biterse ülkemizin en uzun tüneli olacak.  ...........................

5. Seksek çoğunuzun bildiği eğlenceli bir oyun. Salyangoz seksek de sekseğe benziyor an-
cak kuralları seksekten biraz farklı. Salyangoz seksek oynamak için önce salyangozun sarmal 
kabuğuna benzeyen bir oyun alanı çizmeniz gerekiyor.

Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

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




