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2 Sesin sürati, ses enerjisi F.6.5.3.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini
karşılaştırır.

Aynı Sesin Farklı 
Ortamlarda Farklı 
Duyulması

Sesin Farklı Ortamlardaki 
Şiddeti

a. Sesin boşlukta neden yayılmadığı belirtilir.
b. Işık ve sesin havadaki sürati; şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü
olayları üzerinden karşılaştırılır.
c. Sesin bir enerji türü olduğuna değinilir.

2
Sesin yansıması, sesin 
soğurulması, ses 
yalıtımı

F.6.5.4.1. Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler 
verir.

F.6.5.4.2. Sesin yayılmasını önlemeye yönelik
tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.

F.6.5.4.3. Ses yalıtımının önemini açıklar.

Farklı Maddelerle Sesin 
Yayılmasını Önleyelim

Hangi Maddeler Sesi Daha 
Fazla Tutar?

Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalara 
değinilir.

1 akustik uygulamalar

F.6.5.4.4. Akustik uygulamalarına örnekler verir.

F.6.5.4.5. Sesin yalıtımı veya akustik
uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı
yapar.

Modern ve kültürel mimarideki uygulamalara vurgu yapılır. 
Örneğin Süleymaniye Camii’nin akustik mimarisine atıf yapılır.

2

Sinir sistemi, sinir 
sisteminin bölümleri, 
merkezî ve çevresel 
sinir sistemi

F.6.6.1.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir
sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.

a. Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilik olarak ayrılır. Beynin
bölümlerine değinilmez. Omurilik soğanı,
beyincik ve omuriliğin sadece görevleri verilir.
b. Belirtilen sinir sistemi kısımlarının ayrıntılı yapısına girilmez.
c. Reflekslere ayrıntıya girilmeden değinilir.

2
Refleks, iç salgı bezleri, 
iç salgı bezlerinin 
görevleri

F.6.6.1.2. İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark
eder.

a. İç salgı bezlerinin yapılarına girilmez.
b. Büyüme, tiroksin, adrenalin, glukagon ve insülin hormonuna
değinilir.
c. Hormonal değişikliklerin ergenlik ile ilişkisine değinilir.

1 Çocukluktan ergenliğe 
geçiş,

F.6.6.1.3. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan
bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar. Diğer gelişim dönemleri ve özellikleri verilmez.
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Ölçme ve değerlendirme için projeler, 
kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış 
ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka 

tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık 
uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk 

doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru 
ve tekniklerden uygun olanı uygun 

yerlerde kullanılacaktır.             
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Ölçme ve değerlendirme için projeler, 
kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış 
ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka 

tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık 
uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk 

doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru 
ve tekniklerden uygun olanı uygun 

yerlerde kullanılacaktır
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1 Ergen sağlığı, Sistemler 
sağlığı

F.6.6.1.4. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde
geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini,
araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

F.6.6.1.5. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin
vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eş
güdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.

Diğer gelişim dönemleri ve özellikleri verilmez.

2

Duyu organları, duyu 
organlarının yapıları, 
duyu organlarının 
sağlığı, duyu organları 
arasındaki ilişki, 
teknoloji

F.6.6.2.1. Duyu organlarına ait yapıları model
üzerinde göstererek açıklar.
F.6.6.2.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki
ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.

F.6.6.2.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu
kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere 
örnekler verir.
F.6.6.2.4. Duyu organlarının sağlığını korumak için
alınması gereken tedbirleri tartışır.

Koku Alma ile Tat Alma 
Arasında İlişki Var mı?

Duyu organlarının ayrıntılı yapılarına girilmez.

a. Göz kusurlarından miyopluk, hipermetropluk, astigmatlık ve
şaşılığın sebeplerine değinilmeden
tedavi yöntemleri kısaca açıklanır.
b. Görme ve işitme engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran
teknolojiler vurgulanır.

Çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, 
eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı 
test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun 
olanı uygun yerlerde kullanılacaktır

2

Cücelik, devlik, 
diyabet, guatr, duyu 
organı hastalıkları, 
böbrek taşı, böbrek 
yetmezliği, diyaliz, 
alkol, sigara, organ 
bağışı, ilkyardım

F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması
gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

F.6.6.3.2. Organ bağışının toplumsal dayanışma
açısından önemini kavrar.

a. Sistem hastalıklarından Türkiye’de en sık rastlanan hastalıklara 
değinilir.
b. Bilinçsiz ilaç kullanımının zararları vurgulanır.
c. Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların insan sağlığına 
etkilerine değinilir. Alkol ve sigara ile
mücadelede Yeşilaya vurgu yapılır.
ç. İlk yardım ile ilgili temel bilgiler verilir
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2

İletken maddeler, 
yalıtkan maddeler, 
iletken ve yalıtkan 
maddelerin kullanım 
alanları

F.6.7.1.1. Tasarladığı elektrik devresini kullanarak
maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre
sınıflandırır.
F.6.7.1.2. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve
yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda hangi 
amaçlar için kullanıldığını
örneklerle açıklar.

İletken ve Yalıtkan 
Maddeler

Ölçme ve değerlendirme için projeler, 
kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış 
ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka 
tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık 
uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk 
doldurma gibi tekniklerden uygun olanı 
uygun yerlerde kullanılacaktır.
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2

Elektriksel direnç, 
elektriksel direncin 
bağlı olduğu faktörler 
(kesit alanı, uzunluk, 
iletkenin
cinsi)

F.6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün
parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder 
ve tahminlerini
deneyerek test eder.

İletken Telin Cinsinin 
Ampul Parlaklığına Etkisi
İletken Telin Uzunluğunun 
Ampul Parlaklığına Etkisi
İletken Telin Dik Kesit 
Alanının Ampul 
Parlaklığına Etkisi

a. Ampulün parlaklığının değiştirilmesinde devredeki iletkenin
uzunluğu, dik kesit alanı ve iletkenin
cinsi değişkenleri üzerinde durulur.
b. Elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörlerle ilgili olarak
matematiksel bağıntıya girilmez.

Ölçme ve değerlendirme için projeler, 
kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış 
ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka 
tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık 
uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk 
doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru 
ve tekniklerden uygun olanı uygun 
yerlerde kullanılacaktır.

1

Elektriksel direnç, 
elektriksel direncin 
bağlı olduğu faktörler 
(kesit alanı, uzunluk, 
iletkenin
cinsi)

F.6.7.2.2. Elektriksel direnci tanımlar.

F.6.7.2.3. Ampulün içindeki telin bir direncinin
olduğunu fark eder.

a. Ohm Yasası’na girilmez.
b. Elektriksel direnç, “maddelerin, elektrik enerjisinin iletimine
karşı gösterdikleri zorluk” olarak
tanımlanır.
c. Akım kavramına girilmez.
ç. Direncin büyüklüğünün ölçülmesine ve birimine girilmez.

Ölçme ve değerlendirme için  projeler, 
kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış 
ağaç,
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