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- Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcıla ra örnekler verebileceksiniz.

Besin Zincirlerinde 
Değişim

Etkinlik 1

Yukarıdaki besin zinciri ile ilgili olarak aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

• Besin zincirini madde ve enerji kaynağı ..................... canlısıdır. Çünkü ...................................
• Bir dış etki ile kurbağa sayısı azaltılırsa çekirge sayısı ....................., ot sayısı ....................., yılan 

sayısı ..................... şahin sayısı ..................... .
• Bu besin zincirindeki şahin sayısı aşırı artarsa çekirge sayısı ....................., kurbağa sayısı 

....................., yılan sayısı azalır, ot miktarı ..................... .
• Dış bir etki ile ot miktarı aşırı azaltılırsa çekirge sayısı ....................., kurbağa sayısı azalır, yılan 

sayısı ....................., şahin sayısı ..................... . Bu durum da bize besin zincirlerinin ..................... 
bağlı olduğunu kanıtlar. Çünkü ot ......................

• Bu besin zincirindeki canlıların sayısını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
..................... > ..................... > ..................... > ..................... > .....................
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Graf ik
Çiziyorum

Etkinlik 2

Aynı besin zincirindeki canlıların oluşturduğu ekoloji piramidi aşağıdaki gibidir.

Piramitte yer verilen canlılar ile ilgili olarak istenilen özellikteki grafikleri tamamlayınız.
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Doğru mu, Yanlış mı?
Göster!

Etkinlik 3

Bir bölgeye ait besin ağındaki canlılar 
farklı şekiller ile yukarıdaki görselde verilmiştir.

1 Bu besin ağında fotosentez yapabilen canlı sadece  canlısıdır.

2  canlısı hepçil bir canlıdır.

3  canlısı enerji ihtiyacını  canlısından karşılar.

4  canlısı otçul bir canlı olabilir.

5 En az enerji  canlısına ulaştırılır.

6  canlısının sayısı,  canlısının sayısından fazladır.

7  sayısının azalması  sayısının artmasına neden olur.

8 Bu besin ağında birey sayısı en fazla olan  canlısıdır.

9  sayısının azalmasından , ve  canlıları etkilenir.

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” olarak 
değerlendiriniz. İfadeye ait göstergenin ibresini uygun 
yönde çiziniz.
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Uygun Olanı Seç
Etkinlik 4

Aşağıda bazı canlı görselleri verilmiştir.

1- Aslan 2- Orkide 3- Çekirge 4- Ayı 5- Arpa

6- İnek 7- Mantar 8- Baykuş 9- Kurt 10- Fasulye

11- Papatya 12- Keçi 13- İnsan 14- Ekmek Küfü 15- Çam

16- Fare 17- Papağan 18- Ot 19- Yılan 20- Buğday

Üretici canlılara 
ait numaraları 

yazınız.

Tüketici 
canlılara ait 
numaraları 

yazınız.

Ayrıştırıcı 
canlılara ait 
numaraları 
yazınız.
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Bizde Boşluk Yok
Etkinlik 5

Doğada bazı canlılar başka bir canlıyı ..................... olarak 
kullanırken kendileri de başka canlılar için ..................... 
olabilirler. Bir ekosistemde bulunan küçük bir canlı topluluğu 
arasındaki beslenme ilişkilerini incelemek için oluşturulan en 
basit modele ..................... denir.

Besin zincirini; ....................., ..................... ve ..................... 
oluşturabilir. Üreticiler besin zincirinin .............................. 
basamağında yer alır. ..................... kendi besinini üreten 
canlılardır. ..................... ölmüş bitki ve hayvan artıklarını 
parçalayarak doğaya kazandıran canlılardır. Ayrıştırıcılar besin 
zincirinin ..................... basamağında görev yapabilirler.

Birden fazla birbiri ile ilişkili besin zincirlerinin oluşturduğu 
yapıya ..................... denir.

Metindeki boş bırakılan yerlere görseli dikkate alarak uygun ifadeleri yazınız.

• besin

• besin 

• tüketiciler

• ayrıştırıcılar

• besin zinciri 

• üreticiler 

• üreticiler

• ayrıştırıcılar

• ilk

• son

• her

• besin ağı
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Besin Ağını
Tamamlayalım

Etkinlik 6

Uygun Olanı Seç
Etkinlik 7

Aşağıdaki ekoloji piramidi ile ilgili verilen ifadelerde uygun sözcüğü daire içine alınız.

Ekoloji piramidinde alt basamaktan üst basamaklara doğru çıkıldıkça:

Canlının vücut büyüklüğü azalır / artar.

Canlı ve tür sayısı azalır / artar.

Besin ve enerji miktarı azalır / artar.

Vücuttaki biriken zararlı madde miktarı yani biyolojik birikim azalır / artar.

Aşağıda verilen besin ağındaki boş dairelere uygun canlıların numaralarını yazalım.
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- Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark edeceksiniz. 
- Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunabileceksiniz. 
- Canlıla rda solunumun önemini belirtebileceksiniz.

Boşlukları
	 Dolduralım

Etkinlik	1

1. Sıcaklık 0 °C’ye düşürüldüğünde bitkiden birim zamanda çıkan kabarcık sayısı ....................
Çünkü ....................................................................................................................................................

2. Deneyde beyaz ışık yerine yeşil ışık kullanılırsa bitkiden birim zamanda çıkan kabarcık sayısı ....................
Çünkü ....................................................................................................................................................

3. Sıcaklık 42 °C’ye çıkarılırsa bitkiden birim zamanda çıkan kabarcık sayısı ....................
Çünkü ....................................................................................................................................................

4. Deneyde kullanılan suyun içine maden suyu dökülürse kabarcık sayısı ....................
Çünkü ....................................................................................................................................................

5. Deneyde beyaz ışık yerine eşit şiddette kırmızı ışık kullanılırsa bitkiden birim zamanda çıkan kabarcık sayısı 
.................
Çünkü ....................................................................................................................................................

6. Deneyde kullanılan suyun içine bir miktar KOH dökülürse kabarcık sayısı ....................
Çünkü ....................................................................................................................................................

7. Deney düzeneğine bir ışık kaynağı daha eklenirse bitkiden birim zamanda çıkan kabarcık sayısı ....................
Çünkü ....................................................................................................................................................

25 oC sıcaklıktaki ortamda bir su bitkisi 
olan “elodea” kullanılarak görseldeki deney 
düzeneği hazırlanıyor. Deneye başladıktan 
sonra bitkiden gaz kabarcıkları çıkıyor.  
Deneyde bazı değişiklikler yapılarak çıkan 
kabarcık miktarı tekrar gözlemleniyor. Bu 
değişimler ile ilgili olarak aşağıda verilen 
cümleleri tamamlayınız. (Maden suyu 
karbondioksit içeren bir maddedir. KOH 
karbondioksit tutucudur.) 

Bu Bölümde;
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Dene	Gör
Etkinlik	2

I. Düzenek II. Düzenek III. Düzenek IV. Düzenek

Kuru Toprak
30°C

Nemli Toprak
0°C

Nemli Toprak
30°C

Kuru Toprak
30°C

Fotosentez hızına etki eden faktörleri araştırmak için yukarıdaki düzenekler hazırlanıyor. Bu düzenekler 
kullanılarak bağımsız değişkeni aşağıda belirtilen deneyler yapılmak isteniyor.

Buna göre deneylerin amacına ulaşabilmesi için kullanılacak düzeneklerde yapılması gereken 
değişiklikleri ilgili kutucuklara yazınız.

Bağımsız Değişken Kullanılacak Düzenekler Yapılması Gereken Değişiklikler 

Sıcaklık değeri II ve IV. düzenekler 

Işık şiddeti III ve IV. düzenekler

Su miktarı I ve III. düzenekler

Karbondioksit miktarı II ve III. düzenekler

Işık rengi I ve II. düzenekler
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Kodlayalım
Etkinlik	3

1- Karbondioksit

2- Besin

3- Oksijen

4- Laktik asit

5- Klorofil

6- Etil alkol

7- Su

8- Sitoplazma

9- Mitokondri

10- ATP

Yanda fotosentez ve solunum ile ilgili bazı kavramlar karışık 
olarak verilmiştir. Verilen kavramlara göre aşağıdaki yöner-
gelerde belirtilen sıralamaları dikkate alarak ve kavram 
numaralarını kullanarak kodlamalar oluşturalım.

1) Bitkilerde fotosentez için gereken maddeler, foto-
sentezin gerçekleşme yeri ve fotosentez sonucunda 
oluşanları sırasıyla kodlayalım.

    

2) Oksijenli solunum için gereken maddeler, oksijenli 
solunumun gerçekleşme yeri ve oksijenli solunum 
sonucunda oluşanları sırasıyla kodlayalım.

3) Laktik asit fermantasyonu için gereken maddeler, 
laktik asit fermantasyonunun gerçekleşme yeri ve 
laktik asit fermantasyonu sonucunda oluşanları sı-
rasıyla kodlayalım.

   

4) Etil alkol fermantasyonu için gereken maddeler, etil 
alkol fermantasyonunun gerçekleşme yeri ve etil 
alkol fermantasyonu sonucunda oluşanları sırasıyla 
kodlayalım.

    

5) Oksijenli solunumda ve etil alkol fermantasyonunda 
kullanılan ortak maddeyi ve solunumlar sonucunda 
oluşacak ortak maddeyi kodlayalım.
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Deney	Yorumlayalım
Etkinlik	4

Engelmann’ın yaptığı bu deney ile ilgili verilen ifadelerdeki uygun sözcükleri daire içine alınız.
• Klorofiller en çok mor / yeşil ışığı soğurmuştur.

• Kırmızı ışık altındaki fotosentez hızı, yeşil ışık altındaki fotosentez hızından yüksektir / düşüktür.
• Yeşil bölgede fotosentez hızı en yüksektir / düşüktür.
• Bakterilerin bir bölgede yoğunlaşması fotosentez hızının o bölgede daha yüksek / düşük 

olduğunu gösterir.

• Deneyde kullanılan bakteriler oksijenli solunum / oksijensiz solunum yapar.

Bilim insanı Engelmann, ipliksi alg kullanarak 
yaptığı deneyde algin farklı kısımlarını farklı 
dalga boyunda ışığa maruz bırakmıştır. Alg 
üzerine dağınık bir şekilde bırakılan bakterilerin 
mor, mavi ve kırmızı dalga boyuna sahip ışığın 
düştüğü bölgelerde daha çok kümeleştiğini 
görmüştür.
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Denklemleri
	 Dolduralım

Etkinlik	5

• Görselin üzerindeki noktalı yerleri 
doldurunuz.

• Aşağıda boş bırakılan alanları doldurunuz.

Besin .................... +Etil alkol+Enerji(ATP)

Besin Laktik asit+Enerji(ATP)
....................

....................
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Dene	ve	Gör
Etkinlik	6

Aşağıda verilen görselde bir solunum deneyi yer almaktadır.

Görseli verilen deneyde:

• Önce tek lamba, ardından iki lamba çalıştırılmış ve ayrı ayrı gözlemler yapılmıştır. Gözlemler 
arasında oluşabilecek farkı ve bu durumdan çıkarılabilecek sonucu yazınız.

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

• Önce ortam sıcaklığı 10 °C iken düzenek gözlemlenmiştir. Ardından ortam sıcaklığı 30 °C’ye  
getirilerek gözlem tekrarlanmıştır. Gözlemler arasında oluşabilecek farkı ve bu durumdan 
çıkarılabilecek sonucu yazınız.

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

• Önce sarı lambalar, ardından yeşil lambalar kullanılmış ve ayrı ayrı gözlemler yapılmıştır. Gözlemler 
arasında oluşabilecek farkı ve bu durumdan çıkarılabilecek sonucu yazınız.

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

• Önce küçük, ardından büyük bir bitki kullanılmış ve ayrı ayrı gözlemler yapılmıştır. Gözlemler 
arasında oluşabilecek farkı ve bu durumdan çıkarılabilecek sonucu yazınız.

...........................................................................................................................................................
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Doğru	mu,
Yanlış	mı?	Göster!

Etkinlik	7

1
Klorofil taşıyan canlılarda karbondioksit, su ve ışık enerjisi kullanılarak organik 
bileşik olan karbonhidrat (besin) ve oksijen üretilmesine fotosentez denir.

2 Fotosentez sadece güneş ışığı altında gerçekleşir.

3 Pamuk ve keten gibi maddeler tekstil sanayisinde, odun gibi maddeler de kâğıt 
sanayisi, inşaat ve mobilyacılıkta kullanılabilir.

4 Yeşil ışıkta fotosentez hızı en yavaştır.

5 Ortamdaki karbondioksit miktarı, su ve mineral miktarı, ışığın rengi, ortamın 
sıcaklığı ve yaprağın yapısı fotosentez hızını etkiler.

6 Sıcaklık arttıkça daima fotosentez hızı da artar.

7 Canlılar besinlerdeki enerjiyi açığa çıkarabilmek için solunum yapar.

8 Bitkiler gündüz sadece fotosentez yapar.

9 Besinlerdeki enerjinin oksijen kullanılmadan açığa çıkarılmasına oksijensiz 
solunum denir.

10 Oksijensiz solunum hücrelerin mitokondrisinde gerçekleşir.

11 Hamurun mayalanması oksijenli solunuma örnektir.

12 Fermantasyon sonucu üretilen enerji oksijenli solunuma göre daha fazladır.

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” olarak 
değerlendiriniz. İfadeye ait göstergenin ibresini uygun 
yönde çiziniz.
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Değişkenleri	Bulalım
Etkinlik	8

Aşağıda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı için hazırlanmış bir deney düzeneği görülmektedir.

Bu deney düzeneği ile ilgili olarak numaralandırılmış ifadelerin karşılıklarını sarmal 
bulmacaya yerleştiriniz.

1. Deneydeki bağımsız değişkendir.

2. Deneydeki bağımlı değişkendir.

3. Deneye ait kontrol edilen değişkenlerden biridir.

4. Deneyden çıkarılabilecek sonuçlardan biridir.
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- Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklayabileceksiniz.
- Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgulayabileceksiniz.
- Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışabileceksiniz.

Azot Döngüsü
Etkinlik 1

Azot döngüsü aşağıdaki görselle ifade edilmiştir.

Görsel verilerini dikkate alarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.

1 Bitkiler ihtiyaç duydukları azotu ........................................ alır.
2 Otçullar ihtiyaç duydukları azotu ........................................ alır.
3 Etçiller ihtiyaç duydukları azotu ........................................ alır.
4 Atmosferdeki serbest azotun yeryüzüne inmesini sağlayan cansız faktör ........................................
5 Canlıların atık ve kalıntılarındaki azotlu bileşikler ................................. tarafından toprağa karıştırılır.
6 ........................................ atmosferdeki azot miktarını artıran cansız, doğal bir faktördür.

Bu Bölümde;
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Kendi Kendine
Yetebilen Dünya

Etkinlik 2

Bu metin ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bitkinin bugüne kadar yaşamına devam edebilmesini madde döngülerini de dikkate alarak 
açıklayınız.
.....................................................................................................................................

2. Mühendis neden cam şişe kullanmış olabilir?
.....................................................................................................................................

3. Teraryum içinde gerçekleşen su döngüsünü açıklayınız.
.....................................................................................................................................

4. Teraryum içinde gerçekleşen karbon döngüsünü açıklayınız.
.....................................................................................................................................

5. Teraryum içinde gerçekleşen oksijen döngüsünü açıklayınız.
.....................................................................................................................................

Iç mekân bitkilerinin kullanıldığı özel uygulamalardan biri de teraryumlardır. Latince “toprak” 
anlamına gelen “terra” ve akvaryum anlamındaki “aquarium” kelimelerinden türeyen teraryum 
(terrarium), minyatür bir ekosistemdir.

Kapalı sistem teraryumları için kapalı (veya neredeyse kapalı) cam bir kap kullanılır. Bu kaplar nemi 
seven bitkiler için idealdir. Kapalı sistem teraryumlarında ekosistem kurulduktan sonra bakım son 
derece kolaydır. Nitekim bir mühendis 1960 yılında geniş bir cam şişe içine bir miktar toprak, 
gübre ve tohum koydu ve biraz su ekledi. 1972 yılında bir kez daha suladı ve zaman zaman bitkinin 
yapraklarının döküldüğünü ve yenilendiğini gördü. Bugüne kadar şişeyi ağzı kapalı olarak ışık alan 
bir yerde muhafaza etti.
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Kavramları
İlişkinlendir

Etkinlik 3
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Suyun Yolculuğu
Etkinlik 4

Suyun canlı ve cansız varlıklar arasında dolanımına su döngüsü 
denir. Kendinizi bir yağmur damlası olarak hayal ediniz. Yağmur 
damlasının toprağa düşmesiyle başlayan suyun çeşitli hâl 
değişimlerine uğradığı bir “su yolculuğu hikâyesi” yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Döngü
Etkinlik 5

Döngünün hangi maddeye ait oldu-
ğunu belirleyip görsel üzerinde boş 
bırakılan alanları doldurunuz. Boş 
bırakılan alanlara yazmanız gereken 
kavramlar aşağıdaki kutucukta şifreli 
olarak verilmiştir. Şifre şu şekildedir: 
Her harf, alfabede kendinden bir son-
raki harfi temsil etmektedir. Z harfi ise 
A harfini temsil etmektedir.

• JZPANMCINJRIŞ

• ENŞNRDMŞDY

• ENRIK VZJHŞKZP

• ĞZVÜZM RNKTMTLT

• AIŞLI RNKTMTLT

Aşağıda bir madde döngüsüne ait görsel verilmiştir.
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Sarmal Bulmaca
Etkinlik 6

Aşağıdaki ifadeleri uygun kavramlarla tamamlayınız ve bu kavramları sarmal bulmaca üze-
rinde yerleştiriniz.

1. Maddenin canlı ve cansız çevre arasındaki çevrimine .............................................. denir.

2. Suyun canlı ve cansız varlıklar arasında dolanımına .............................................. denir.

3. Topraktaki azotun bir kısmı .............................................. tarafından azot gazına ayrıştırılarak 
atmosfere verilir.

4. Kömürün yanması atmosferdeki ....................................... miktarının artmasına neden olur.

5. Atmosferde %21 oranında .............................................. bulunur.
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Ok Atalım
Etkinlik 7

Aşağıda bir madde döngüsüne ait görsel verilmiştir. Görseli inceleyerek döngünün hangi madde türüne ait 
olduğunu tahmin ediniz.

Ok numaralarını, açıklamaları dikkate alarak uygun 
renkteki ok panosu ile eşleştiriniz. Eşleştirmenizi ilgili 
panoya ok numarasını yazarak yapınız.

1- Yıldırım

2- Azot bağlayıcı bakteriler

3- Azot ayrıştırıcı bakteriler

4- Serbest azot
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Bu grafiklere göre eksik ifadeleri tamamlayıp soruları cevaplayınız.

Küresel Isınma
Etkinlik 8

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli için hazırlanan bazı grafikler aşağıdaki gibidir:
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Bu grafiklere göre eksik ifadeleri tamamlayıp soruları cevaplayınız.

Geleceğin
Senaryoları

Etkinlik 9

Küresel ısınmaya karşı uluslararası alınabilecek olası önlemler sonucunda ortaya çıkabilecek sıcaklık 
değişim öngörülerine ilişkin senaryo grafiği aşağıdaki gibidir:
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- Kaynakların kullanımında tasarruf lu dav ranmaya özen göstereceksiniz. 
- Kaynakların tasarruf lu kullanımına yönelik proje tasarlayacaksınız. 
- Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklayabileceksiniz. 
- Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunabileceksiniz. 
- Kaynakların tasarruf lu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm 
önerileri sunabileceksiniz.

Kalkınma Hedefleri
Etkinlik 1

Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

1.
Açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğine 
ve daha iyi beslenmeye ulaşmak ve 
sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak.

2.
Temiz suya ulaşımı, suyun sürdürüle-
bilir biçimde sağlanmasını ve bununla 
birlikte temizliği garanti altına almak.

3.
Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sür-
dürülebilir ve modern enerjiye sahip 
olmasını garanti altına almak.

4.
Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik 
büyümeyi; tam, üretken ve düzgün iş-
lere sahip olmayı desteklemek.

5.
Şehirleri ve tüm yerleşim birimlerini 
herkesi kapsayacak şekilde, güvenlikli, 
dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak.

Sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin 
günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modelidir. 

Sürdürülebilir kalkınma; insan ve doğa arasında bir denge kurarak, doğal kaynaklara zarar vermeden, 
kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlamayı ve gelecek nesillerin kalkınmasına imkân verecek 
şekilde bugünü ve geleceği planlanmayı hedefler.

6. Sürdürülebilir üretim ve tüketim yapıla-
rını garanti altına almak.

7. İklim değişikliği ve etkilerine karşı sava-
şacak önlemleri acilen almak.

8.

Sürdürülebilir kalkınma için okyanus-
ları, denizleri ve tüm deniz kaynaklarını 
korumak ve sürdürülebilir biçimde kul-
lanmak.

9.
Sürdürülebilir kalkınma için küresel or-
taklıkları canlandırıp uygulama yöntem-
lerini kuvvetlendirmek.

10.
Dayanıklı altyapılar kurmak, herkesi içi-
ne alan ve sürdürülebilir endüstrileşmeyi 
desteklemek ve yaratıcılığı beslemek.

Tabloda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden bazıları verilmiştir.

Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak günlük hayat uygulamalarının neler olabileceğini yazınız.

1. Diş fırçalarken musluklar kapatılmalıdır.

2. ..................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................................

5. ..................................................................................................................................................

Bu Bölümde;
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Tasarruflu Olalım
Etkinlik 2

1- Evimizin ısı yalıtımını sağla-
mak için gerekli önlemleri alalım.

2- Gün ışığından mümkün oldu-
ğunca faydalanalım.

3- İşimiz bittiğinde televizyon, 
bilgisayar, vb. kapatalım.

4- Muslukları gereksiz yere 
açmayalım.

5- Ders çalışırken gereksiz ışık-
ları söndürelim.

6- Mümkün olduğunca bireysel 
araç kullanalım.

7- Evlerimizde akkor ampul 
tercih edelim.

8- Kısa mesafelerde yürüyelim 
ya da bisiklet kullanalım.

9- Kış aylarında binaların giriş-çı-
kış kapılarını açık bırakmayalım.

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasındaki önemli etmenlerden biri tasarruftur. Tüm canlıların 
kullandığı vazgeçilmez olan maddelerin tüketiminde dikkatli davranma, bu maddeleri gereği kadar 
kullanarak ihtiyacımızı giderme ve idareli tüketmeye tasarruf denir.

Tabloda verilen uygulamalarla ilgili aşağıda boş bırakılan alanları doldurunuz.

a) Tasarruf olarak değerlendirilebileceklerin numaralarını yazınız.
.................................................................................................................................

b) Su tasarrufu ile ilgili olanların numaralarını yazınız.
.................................................................................................................................

c) Isı tasarrufu ile ilgili olanların numaralarını yazınız.
.................................................................................................................................

d) Elektrik tasarrufu ile ilgili olanların numaralarını yazınız.
.................................................................................................................................
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Dövizini Hazırla, 
Sloganını Yaz

Etkinlik 3

Hem öğrencilerinde hem de çevresindeki insanlarda tasarruf farkındalığı oluşturmayı amaçlayan 
Gönül Hanım, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde öğrencilerinden tasarruf temalı dövizler 
hazırlamasını ister. Hasan’ın hazırladığı döviz aşağıdaki gibidir:

Siz de boş dövizleri uygun ve etkili sloganlarla doldurarak Hasan ve öğretmenine yardımcı 
olunuz.

GEREKSİZSE SÖNDÜR
YARININ

AYDINLIK KALSIN
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Kendi Projemi
Tasarlıyorum

Etkinlik 4

Aşağıda, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergi-
lenmek üzere öğrenciler tarafından hazırlanan 
bir projeye ait künye yer almaktadır. Proje ile 
ilgili eksik bırakılan alanları doldurunuz.

Herhangi bir doğal kaynak üzerinde tasarruf 
sağlayabilecek bir proje tasarlayınız.

Proje Adı Susuz Sera

Proje Alanı Fen Bilimleri

Proje Türü Araştırma ve Geliştirme

Proje Amacı
Seralarda su tasarrufu yapmak ve 
böylece tatlı su kaynaklarımızı koru-
maya yönelik bir katkı sağlamak.

Proje Özeti

Proje 
Sonucunda 
Beklentiler

Proje Adı

Proje Alanı

Proje Türü

Proje Amacı

Proje Özeti

Proje 
Sonucunda 
Beklentiler
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Bazı maddelerin doğadaki yok olma sürelerinin fark edilmesini sağlamak için tasarlanan bir etkinlik tasarlanmıştır. Buna 
göre hazırlanan birinci tabloda zaman dilimleri ve sembolleri verilmiştir. İkinci tabloda ise bu sembolleri kullanarak 
verilen maddelerin doğadaki yok olma sürelerinin hesaplanması istenmiştir.

Madde Zaman Dilimi Doğada Yok Olma Süresi 

Cam Şişe 10 tane kahverengi disk 

Bebek Bezi
5 tane kahverengi disk
5 tane kırmızı disk 

Plastik Tabak 5 tane kahverengi disk

Pet Şişe 4 tane kahverengi disk

Tahta Parçaları
1 tane kırmızı disk
5 tane mavi disk 

Pamuklu Kumaş Parçası 5 tane yeşil disk

Elma Çöpü 2 tane yeşil  disk

2. Tabloda verilen maddelerin doğadaki yok olma süreleri aynı mıdır? Açıklayınız.

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

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

3. Doğanın korunmasına katkı sağlamak için neler yapabiliriz?

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

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

Zaman Dilimi Sembolü
1 ay

1 yıl

10 yıl

100 yıl

Yok Olma Süresini 
Bulalım

Etkinlik 5

1. Tabloda verilen maddelerin doğadaki yok olma sürelerini hesaplayarak ilgili alana yazınız.
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Geri Dönüşümün
 Önemi

Etkinlik 6

Bilgi: Bir ton kâğıt geri dönüşümü, ağaçtan kâğıt üretimine oranla yaklaşık 27.000 litre su 
tasarrufu sağlar.

1. Soru: Günde 8-9 bardak veya 2 litre su tüketmek insan vücudunun ortalama şartlardaki su 
ihtiyacını karşılamaktadır. Buna göre iki ton kâğıdın geri dönüştürülmesi ile tasarruf edilecek su 
miktarı ile bir insan kaç gün hayatta kalabilir?

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

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

Bilgi: 1 ton kâğıt elde etmek için hammadde kullanmak yerine geri dönüşüme başvurulursa bu 
durumda 4.250 kilowatt saat enerji tasarrufu sağlanır.

2. Soru: Bir ailenin  aylık ortalama elektrik tüketimi 250 kilowatt saattir. Buna göre bir ton kâğıdın 
geri dönüşümü sonucu oluşacak tasarruf ile bir ailenin kaç aylık elektrik ihtiyacı karşılanabilir?

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

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

Bilgi: Her 1 ton geri dönüştürülmüş kâğıt, yaklaşık 17 adet ağacın kesilmesini önler.

3. Soru: Yetişkin bir ağaç, bir günde ortalama 2,3 kg karbondioksiti bünyesine alır, fotosentezle 
1,7 kg oksijen üretir. Buna göre 2 ton kâğıdın geri dönüşümüyle üretilecek oksijen miktarı ve 
atmosferden alınan karbondioksit miktarı kaç kilogramdır?

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

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

4. Soru: Buna göre 2 ton kâğıdın geri dönüşümüyle atmosfere salınmayan karbondioksidi çevre 
ve küresel ısınma açısından değerlendiriniz.

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

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

Verilen bilgilere göre soruları cevaplayınız.
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