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1 Düz ayna, çukur ayna, 
tümsek ayna

F.7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek 
kullanım alanlarına örnekler verir.

Aynaların Kullanım 
Alanlarını 
Gözlemleyelim

2 Düz ayna, çukur ayna, 
tümsek ayna

F.7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda
oluşan görüntüleri karşılaştırır.

Aynalarda Oluşan 
Görüntüleri 
Karşılaştıralım

Kendi Periskobumuzu 
Yapalım

a. Özel ışınlarla görüntü çizimine girilmez.
b. Matematiksel bağıntılara girilmez.
c. Çukur aynada cismin görüntüsünün özelliklerinin (büyük / küçük, ters / 
düz) cismin aynaya olan uzaklığına göre değişebileceği belirtilir.

1 Işığın kırılması
F.7.5.3.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği
yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini
ortam değişikliği ile ilişkilendirir.

Hareket Doğrultusunu 
Gözlemleyelim

Işığın Kırılmasını 
Gözlemleyelim

a. Tam yansımaya ve prizmalarda kırılmaya girilmez.
b. Snell (Kırılma) Yasası'na girilmez.

1

Mercekler (ince kenarlı 
mercekler, kalın kenarlı 
mercekler), odak 
noktası

F.7.5.3.2. Işığın kırılmasını, ince ve kalın
kenarlı mercekler kullanarak deneyle
gözlemler.

Merceklerde Işığın 
Kırılmasını 
Gözlemleyelim

a. Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının yangın riski
oluşturabileceğine değinilir.
b. Özel ışınlarla görüntü çizimine girilmez.

2

Mercekler (ince kenarlı 
mercekler, kalın kenarlı 
mercekler), odak 
noktası, Odak noktası

F.7.5.3.2. Işığın kırılmasını, ince ve kalın
kenarlı mercekler kullanarak deneyle
gözlemler.

F.7.5.3.3. İnce ve kalın kenarlı merceklerin
odak noktalarını deneyerek belirler.

Merceklerde Işığın 
Kırılmasını 
Gözlemleyelim

a. Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının yangın riski
oluşturabileceğine değinilir.
b. Özel ışınlarla görüntü çizimine girilmez.
c. Matematiksel bağıntılara girilmez.
ç. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktaları çizimle gösterilir.

1
Mercekler (ince kenarlı 
mercekler, kalın kenarlı 
mercekler)

F.7.5.3.4. Merceklerin günlük yaşam ve
teknolojideki kullanım alanlarına örnekler 
verir.

F.7.5.3.5. Ayna veya mercekleri kullanarak
bir görüntüleme aracı tasarlar.

Merceklerin Odak 
Uzaklığını Bulalım

Merceklerin Doğadaki 
Etkisini 
Gözlemleyelim

Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. İmkânlar uygunsa üç 
boyutlu modele dönüştürmesi
istenebilir.
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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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2
İnsanda üreme, insanda 
üremeyi sağlayan yapı 
ve organlar

F.7.6.1.1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve
organları şema üzerinde göstererek açıklar.

a. Üreme hücrelerinin yapıları verilmez.
b. Neslin devamı için üreme hücrelerinin oluşturulduğu vurgulanır.
c. Üreme sistemi sağlığında hijyenin önemi vurgulanır.

1
Sperm, yumurta, zigot, 
embriyo, fetüs ve bebek 
arasındaki ilişki

F.7.6.1.2. Sperm, yumurta, zigot, embriyo, 
fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar.

F.7.6.1.3. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi
için alınması gereken tedbirleri, araştırma 
verilerine dayalı olarak
tartışır.

Sağlıklı Hamilelik 
İçin Embriyonun gelişim evrelerine girilmez.

2

Eşeysiz üreme (vejetatif 
üreme, bölünme, 
tomurcuklanma ve 
rejenerasyon), eşeyli 
üreme,

F.7.6.2.1. Bitki ve hayvanlardaki üreme
çeşitlerini karşılaştırır.

Çimlenmeye Etki 
Eden Faktörleri 
Belirleyelim

a. Eşeyli üreme türlerine girilmez fakat eşeysiz üreme türlerine örnek
verilerek değinilir.
b. Metagenez (döl almaşı) konularına değinilmez.
c. Hayvanlardaki iç ve dış döllenme ile iç ve dış gelişmeye değinilmez.
Başkalaşım, doğurarak ve yumurtayla çoğalma konularına kısaca değinilir.

2 Büyüme ve gelişme

F.7.6.2.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve
gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.

F.7.6.2.3. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve
gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar.

4.
H

A
FT

A

1 Büyüme ve gelişme F.7.6.2.4. Bir bitki veya hayvanın bakımını
üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.

Kendi Bitkimizi 
Yetiştirelim

Çim Adam Yapalım

a. Tohumun çimlenmesini etkileyen faktörlerle ilgili olarak bağımlı, 
bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri içeren bir deney yapılması

sağlanır.
b.Çiçekli bir bitki örneği üzerinde durulur.

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

yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, 
bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-

yanlış,
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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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2 Seri bağlama, paralel 
bağlama, elektrik 

F.7.7.1.1. Seri ve paralel bağlı ampullerden 
oluşan bir devre şeması çizer.

F.7.7.1.2. Ampullerin seri ve paralel 
bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını 
devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda
bulunur.

F.7.7.1.3. Elektrik akımını tanımlar.

F.7.7.1.4. Elektrik enerjisinin devrelere akım 
yoluyla aktarıldığını açıklar.

Seri Bağlı Ampullerin 
Parlaklığını
Karşılaştıralım

Paralel Bağlı 
Ampullerin 
Parlaklığını
Karşılaştıralım

2 Volt, Akım

F.7.7.1.5. Bir devre elemanının uçları 
arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı 
ilişkilendirir.

F.7.7.1.6. Özgün bir aydınlatma aracı 
tasarlar.

Basit Elektrik 
Devresinde Akım 
Şiddetini
Ampermetre ile 
Ölçelim

Basit Elektrik 
Devresinde Gerilimi
ve Akım Şiddetini 
Ölçelim

a. Gerilim kavramı piller üzerinden açıklanır.
b. Bir iletkende gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişki Ohm Yasası 
üzerinden açıklanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez.
Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç 
boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir

Ölçme ve değerlendirme için projeler, kavram 
haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, 
yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, 
bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-
yanlış,
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