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Fotosentez, fotosentez 
hızını etkileyen 
faktörler, 

F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde
fotosentezin önemini fark eder.

F.8.6.2.2. Fotosentez hızını etkileyen
faktörler ile ilgili çıkarımlarda
bulunur.

Fotosentez Hızı 
Nelere Bağlıdır?

a. Fotosentezde karbondioksit ve su kullanıldığı, besin ve oksijen üretildiği
vurgulanır. Kimyasal denklemine girilmez.
b. Fotosentezin yapay ışıkta da meydana gelebileceği vurgulanır.
c. Fotosentez yapan canlıların üretici olduğu ifade edilir.
Işık rengi, karbondioksit miktarı, su miktarı, ışık şiddeti ve sıcaklık  vurgulanır.

2
Solunum, oksijensiz 
solunum, oksijenli 
solunum

F.8.6.2.3. Canlılarda solunumun
önemini belirtir.

a. Solunumun kimyasal denklemine girilmez.
b. Bitkilerin gece ve gündüz solunum yaptığına değinilir.
c. Oksijenli ve oksijensiz solunum evrelerine girilmeden verilir fakat açığa çıkan
enerji miktarları sayısal olarak belirtilmez.
ç. ATP’nin yapısına girilmeden isminden bahsedilir.

1 Su döngüsü, karbon 
döngüsü, 

F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema
üzerinde göstererek açıklar.

1 Oksijen döngüsü, Azot 
döngüsü

F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema
üzerinde göstererek açıklar.

2
Madde döngüsünün 
önemi, Ozon tabakası, 
Küresel ısınma

F.8.6.3.2. Madde döngülerinin yaşam 
açısından önemini sorgular.

F.8.6.3.3. Küresel iklim 
değişikliklerinin nedenlerini ve olası
sonuçlarını tartışır.

a. Sera etkisi açıklanır.
b. Küresel iklim değişikliği bağlamında çevre sorunlarının Dünya'nın geleceğine ve
insan yaşamına nasıl bir etkisi olabileceği sorgulanır.
c. Çevre sorunlarının dünyanın geleceğine nasıl bir etkisinin olabileceğine yönelik
öngörüleri sanatsal yollarla ifade etmeleri istenir.
ç. Öğrencilerin ekolojik ayak izini hesaplaması (uzantısı edu, org ve mil gibi güvenli
sitelerden yararlanılabilinir)sağlanır.
d. Dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliğini önlemek için aldıkları önlemlere (ör. 
Kyoto Protokolü)değinilir.
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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.

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
Sürdürülebilir 
Kalkınma, Geri 
dönüşüm

F.8.6.4.1. Kaynakların kullanımında
tasarruflu davranmaya özen gösterir.

F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu
kullanımına yönelik proje tasarlar.

F.8.6.4.3. Geri dönüşüm için katı
atıkların ayrıştırılmasının önemini
açıklar.

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

1
Geri dönüşüm, 
Kaynakların tasarruflu 
kullanımı

F.8.6.4.4. Geri dönüşümün ülke
ekonomisine katkısına ilişkin
araştırma verilerini kullanarak çözüm 
önerileri sunar.

F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu
kullanılmaması durumunda gelecekte
karşılaşılabilecek problemleri
belirterek çözüm önerileri sunar.

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

1

Elektrik yükleri, 
elektrik yükleri 
arasındaki itme ve 
çekme kuvvetleri

F.8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa
olayları ve teknolojideki uygulama
örnekleri ile açıklar.

F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini
sınıflandırarak aynı ve farklı cins
elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini
açıklar.

İten ve Çeken 
Kim?

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

2 Elektriklenme çeşitleri F.8.7.1.3. Deneyler yaparak
elektriklenme çeşitlerini fark eder.

Dokun 
Elektriklensin

Tesir ile 
Elektriklenme
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1 Topraklama F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. Toprağın Sırrı 
Ne?

Topraklamanın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları dikkate alınarak can ve 
mal güvenliği
açısından önemine vurgu yapılır.

3

Elektrik enerjisinin ısı 
ve ışık enerjisine 
dönüşümü, elektrik 
enerjisinin hareket 
enerjisine ve hareket 
enerjisinin elektrik 
enerjisine dönüşümü

F.8.7.3.1. Elektrik enerjisinin ısı, ışık
ve hareket enerjisine dönüştüğü
uygulamalara örnekler verir.

F.8.7.3.2. Elektirik enerjisinin ısı, ışık
veya hareket enerjisine dönüşümü
temel alan bir model tasarlar.

F.8.7.3.3. Güç santrallerinde elektrik
enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar.

Elektrik Isı

Aydınlığın Sırrı 
Ne?

Hareket Ettiren 
Ne?

a. Güvenlik açısından elektrik sigortasının önemi üzerinde durulur.
b. Robotların, elektrik enerjisinin, hareket enerjisine dönüşümü temel alınarak
geliştirildiği vurgulanır.

Öncelikle tasarımlarını çizimle ifade etmeleri istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu 
modele dönüştürmesi istenebilir.
Güç santrallerinden hidroelektrik, termik, rüzgâr, jeotermal ve nükleer santrallere 
değinilir.

2
Güç santralleri, elektrik 
enerjisinin bilinçli ve 
tasarruflu kullanımı

F.8.7.3.4. Güç santrallerinin avantaj
ve dezavantajları konusunda fikirler
üretir.

F.8.7.3.5. Elektrik enerjisinin bilinçli
ve tasarruflu kullanılmasının aile ve
ülke ekonomisi bakımından önemini
tartışır.
F.8.7.3.6. Evlerde elektriği tasarruflu
kullanmaya özen gösterir.

Güç santrallerinin yarar-zarar ve riskler yönünden değerlendirilmesine yönelik fikir 
üretmeleri ve bu fikirlerini savunmaları istenir.
a. Enerji verimliliği konusunda ülkemizdeki resmî kurumlar ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından yapılan çalışmalar ve elektrik enerjisi kullanımı bakımından 
yapılması gerekenler belirtilir.
b. Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisine verdiği zarar vurgulanır.
Öğrencilerden elektrik faturasını azaltmaya yönelik uzun süreli çalışmalar yapmaları 
istenir, süreç izlenir.

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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