
ŞİRİN ALTINTAŞ SÜLEYMAN ALTINTAŞ

6. Sınıf
Konu Anlatımları

7. Ünite
Elektriğin İletimi
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   Elektrik bir  türüdür ve ısı, ışık, hareket gibi başka enerji enerji

türlerine dönüştürülebilir. Günlük hayatımızda ev, okul, iş yeri gibi 

birçok alanda elektrik enerjisi kullanılır.

   Elektrik santralleri, pil, akü ve batarya elektrik enerjisi üreten 

kaynaklardır. Kablolarla birlikte elektrik enerjisinin taşınması

ve kullanılması için gerekli olan malzemelerin tümüne devre 

elemanları denir.

   Maddeler iletkenliklerine göre iletken ve yalıtkan olmak üzere

 iki gruba ayrılır.

   Üzerinden elektrik enerjisinin geçmesine izin veren maddelere  denir. Genellikle metaller elektriği iyi iletir. Bu sebeple iletken madde

elektrikli aletlerin yapımında demir, nikel, bakır gibi maddeler kullanılır.

 

   Farklı maddelerin iletkenlik özellikleri birbirinden farklıdır. Yani maddeler elektriği farklı derecelerde iletir.

- MADDELERİN ELEKTRİK İLETKENLİKLERİ -

Video anlatım için

kodu okutunuz

7. ÜNİTE

ELEKTRİĞİN İLETİMİ
İLETKEN VE YALITKAN

MADDELER

Kapalı anahtar

+
-

Devre Elemanlarının

Ampul

İsmi Resmi Sembolü

Pil

Bağlantı kablosu

Açık anahtar

- İLETKEN MADDELER -

İletken Maddeler

Katı İletkenler Sıvı İletkenler
Altın, gümüş, bakır, alüminyum, demir, çinko, 

madeni para, insan vücudu, toprak

Çeşme suyu, sirkeli su, limonlu su, tuzlu su, 

asitli su, deniz suyu, turşu suyu



Katı Yalıtkanlar Sıvı Yalıtkanlar

Plâstik, cam, kuru tahta, yün, 

kumaş, porselen, karton
Tüm gaz hâldeki maddeler

Gaz Yalıtkanlar

Yalıtkan Maddeler

Saf su, alkollü su, şekerli su, zeytinyağı, 

kolonya, yağmur suyu, ispirto, mürekkepli su
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    Üzerinden elektrik enerjisinin geçmesine izin vermeyen maddelere  denir. Gaz hâldeki maddelerin tümü yalıtkandır. Bunun yanında yalıtkan madde

 katı ve sıvı hâlde bulunan yalıtkanlar da vardır.

    Bazı durumlarda (şimşek ve yıldırım gibi) oluşan çok büyük miktardaki enerji havanın iletkenlik kazanmasına neden olur.

            Elektrik enerjisinin taşınmasında ve kullanılmasında iletkenler kadar, yalıtkanlara da ihtiyaç 

        duyarız. Elektrikli araçların yapısında iletken ve yalıtkan maddeler bir arada kullanılır.

            Elektrik nakil hatlarında metal direkler kullanılır. Ancak elektrik çarpmaları gibi olumsuz

        sonuçlardan kaçınmak için elektrik kabloları metal direklerin üzerindeki yalıtkan porselen

        fincanlara bağlanır.

            Elektrik çarpmalarından korunmak için;

         Islak elle elektrikli araçlara dokunmamalıyız.>

         Elektrik arızalarını uzmanlara tamir ettirmeliyiz.>

         Prizlere fiş haricinde herhangi bir cisim sokmamalıyız.>

         Yıpranmış veya kırılmış kablo, fiş ve prizleri kullanmamalıyız.>

- YALITKAN MADDELER -

Video anlatım için

kodu okutunuz

7. ÜNİTE

ELEKTRİĞİN İLETİMİ
İLETKEN VE YALITKAN

MADDELER

- ELEKTRİĞİN İLETİMİ -

Örnek;

Aşağıda verilen devrede P ve R uçlarının 

arasına iletken maddelerden birisi bağlanırsa 

ampul ışık verir, yalıtkan maddelerden birisi 

bağlanırsa ampul ışık vermez.

P R



1. Devre

PilAmpul

İletken tel
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    Elektriği ileten maddelerin iletkenliği birbirinden farklıdır. Aşağıda bazı maddelerin iletkenliğine göre çoktan aza doğru sıralanışı verilmiştir.

    Basit bir elektrik devresinde ampul parlaklığını iletkenin uzunluğu, iletkenin dik kesit alanı ve iletkenin cinsi etkiler.

 

 1. Ampul Parlaklığı İle İletkenin Boyu Arasındaki İlişki:

 > Bir devrede iletkenin boyu uzadıkça ampul parlaklığı azalır. Aynı

 şekilde iletkenin boyu kısaldıkça ampul parlaklığı artar.

  Yanda verilen özdeş devre elemanları ile hazırlanmış devrelerde,>

 2. devredeki ampul, 1. devredeki ampule göre daha az yanar. 

 Çünkü 2. devredeki iletken telin uzunluğu daha fazladır.

- ELEKTRİKSEL DİRENCİN BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER -

Video anlatım için

kodu okutunuz

7. ÜNİTE

ELEKTRİĞİN İLETİMİ
ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI

OLDUĞU FAKTÖRLER

Gümüş

Bakır

Altın

Alüminyum

Demir

Kalay

Karbon

- AMPUL PARLAKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER -

2. Devre

PilAmpul

İletken tel



 

 2. Ampul Parlaklığı İle İletkenin Kesit Alanı Arasındaki İlişki:

 > Bir devrede iletkenin kesit alanı arttıkça ampul parlaklığı artar. Aynı

 şekilde iletkenin kesit alanı azaldıkça ampul parlaklığı azalır.

  Yanda verilen özdeş devre elemanları ile hazırlanmış devrelerde,>

 1. devredeki ampul, 2. devredeki ampule göre daha az yanar. 

 Çünkü 2. devredeki iletkenin kesit alanı daha fazladır.

 3. Ampul Parlaklığı İle İletkenin Cinsi Arasındaki İlişki:

 > Devreyi oluşturan maddelerin elektrik iletkenliği arttıkça devredeki

 ampulün parlaklığı da artar. Aynı şekilde devreyi oluşturan maddelerin 

 elektrik iletkenliği azaldıkça devredeki ampulün parlaklığı da azalır.

  Yanda verilen özdeş devre elemanları ile hazırlanmış devrelerde,>

 1. devredeki ampul, 2. devredeki ampule göre daha parlak yanar. 

 Çünkü altının elektrik iletkenliği demirden daha fazladır.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

7. ÜNİTE

ELEKTRİĞİN İLETİMİ
ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI

OLDUĞU FAKTÖRLER

- AMPUL PARLAKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER -

Pil
Ampul

İletken tel

2. Devre

1. Devre

Pil
Ampul

İletken tel

Demir iletken tel

2. Devre

Pil

Ampul

1. Devre

Pil

Ampul

Altın iletken tel



    Maddelerin elektrik enerjisinin geçişine karşı göstermiş oldukları zorluğa  denir. Direnç kısaca  sembolü ile gösterilir. Direncin birimi direnç  “R”

 dur ve ohm     sembolü ile gösterilir. Direnç,  ile ölçülür.“ohm” “ ” ohmmetre (dirençölçer)

    Bir iletkenin direnci, boyu arttıkça artar, dik kesit alanı (kalınlığı) arttıkça azalır ve iletkenin cinsine bağlı olarak değişir.

    Ampulün de bir direnci vardır

 Filaman: Cam fanus içindeki ince, uzun ve sarmal şekildeki ince teldir. 

 Direnci yüksek olan tungstenden yapılmıştır. Üzerinden elektrik 

 geçtiğinde akkor olur ve ışık saçar.

  Ampulün içindeki telin yanıp kül olmasını engeller.Argon Gazı:

  Genellikle bakırdan yapılır ve filamana elektrik enerjisi taşır.İletken Tel:

  Ampulün devreye bağlanmasını sağlayan iletken kısımdır.Duy Bağlantısı:
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Video anlatım için

kodu okutunuz

7. ÜNİTE

ELEKTRİĞİN İLETİMİ
ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI

OLDUĞU FAKTÖRLER

- ELEKTRİKSEL DİRENÇ -

İletkenin Boyu İletkenin Dik Kesit Alanı İletkenin Cinsi

Direncin Bağlı Olduğu Faktörler

Yalıtkan cam fanus

Tungsten filaman

Argon gazı

İletken tel

Cam muhafaza

İletken duy bağlantısı

İletken uç



Yeni Nesil
Soru Bankası

Etkinlikli
Soru Bankası

Sipariş İçin:
https://oncelikyayinlari.com/
https://www.hiperzeka.com/
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