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Öğretmen Notları 

 Araba Sürerken Neden Gözlerim Yoruluyor? 

Çevremizde insanlar, hayvanlar, dağlar, ağaçlar, taşıtlar, eveler, taş, toprak gibi milyonlarca 

sayıda canlı yada cansız varlık görürüz. 

Canlı yada cansız olsun tüm bu varlıklar birer maddedir. 

İşinde bulunduğumuz evremde hacmi ve kütlesi bulunan her varlık bir maddedir . Maddeleri 

ve maddelerden yapılmış cisimlerin özelliklerinin duyu organlarımızla algılıya biliriz.  

 

SAYDAMLIK OPAKLIK 

Işığı geçiren maddelere saydam, ışığı geçirmeyen maddelere opak maddeler denir. Cam, su, 

bazı plastik maddeler, hava saydam maddelerdendir. Tahta, demir, kitap, duvar, çelik tencere 

gibi maddeler ise opak tır.Bazı badeler ise ışığı tam olarak geçirmezler. 

Bu tür maddelere yarı saydam maddeler denir. 

Buzlucam, defter yaprağı, şeffaf poşetler, ışıklandırmada kullanılan kapaklar yarı saydam 

maddelere birer örnektir. (1) 

 

PARLAKLIK-MATLIK 

Altın, gümüş, çelik çaydanlık, mermer, cilalı mobilya gibi cisimler parlak; halı yazı tahtası, 

silgi, kumaş gibi cisimler mat tır.(2) 

 

SERTLİK-YUMUŞAKLIK 

Çevremizde gördüğümüz ve kullandığımız madde yada cisimlerin bazıları sert, bazıları 

yumuşaktır. 

Taş, demir, tahta gibi cisimler sert, hamut, sünger, pamuk, lastik gibi cisimler yumuşaktır.(2) 

 

ESNEKLİK-BERKLİK  

Lastik gibi maddelere kuvvet uygulayarak şekilden şekle sokabiliriz. Ancak esnek maddeler 

kuvvetin etkisi kalktığında eski şekillerine döner. Bu tür maddelere esnek maddeler denir.  

Sünger, paket lastiği gibi maddeler esnektir. 

Esnemeyen maddelere berk maddeler denir. 

Kurşun kalem, mermer vazo, cam sürahi gibi berk maddeler esnetildiği zaman kırılırlar.(2) 

 

SUYU GEÇİREN-SUYU GEÇİRMEYEN 

Bazı maddeler suyu geçirmezler. Bu tür maddeler suyun geçmemesi gereken durumlar. 

Şemsiye, sereyi örten naylon, su koyduğumuz bardak, çatıyı örten kiremit bu amaçla 

kullanılır. 

Pamuk ve yünden yapılmış kumaşlar, toprak ve kum suyu geçiren maddelerdir. Şemsiyenin 

malzemesi suyu geçirmez.(3) 

 

KOKULU-KOKUSUZ  

Çevremizde kokulu ve kokusuz bir çok madde bulunur. 

Çiçek, meyve, kolonya, parfüm kokusu güzel;çöp kanalizasyon kokusu gibi kokular kötü 

kokulara örnek verile bilir. 

Bazı maddeleri kokularından tanıya biliriz. 

Hava, su, şeker, tuz, pirinç, can, demir, altın gibi bir çok maddelerin kokusu yoktur. Bu 
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maddeleri koklayarak tanıyamayız. 

Çiçekler güzel kokarlar.(3) 

 

KATI-SIVI 

Katı yada sıvı bir çok madde vardır. Kalem, sıra, cam, taş, odu, kömür, duvar, çanta, kitap 

gibi maddeler katı maddelerdir. 

Su, sıvı yağlar, kolonya, benzin, meyve suyu, süt, sirke gibi maddeler ise sıvı maddelerdir. Bu 

maddeleri görerek yada dokunarak tanıya biliriz. 

Su sıvı bir maddedir.(3) 

 

PÜRÜZLÜ-PÜRÜSSÜS 

Bazı madde yada elimizle dokunduğumuzda pürüzlü yada düzgün olduğunu anlaya biliriz. 

Taşın, tuğlanın, toprağın, ağaç gövdesinin, zımparanın yüzeyi pürüzlüdür. Cilalı bir masanın, 

camın, toprağın, televizyon ekranının, yere döşenmiş seramiğin yüzeyi pürüzsüzdür. 

Ağaç gövdesi pürüzlüdür.(3) 

Işık Nedir Nasıl Yayılır Neyle Yapılır 

Çevremizdeki cisimleri sahip olduğumuz b duyu organımızla tanıyıp algılamaya çalışırız Bu 

organlarımızdan en önemlilerinden birisi de gözümüzdür. Çünkü etrafımızda meydana gelen 

bir çok şeyi görerek tanır ve onlar hakkında fikir ediniriz. Görme olayı ise tamamen ışıkla 

gerçekleşir. Etrafımızdaki cisimlerden bir kısmı ışık yayarak görünürler (Güneş yıldızlar 

yanan kibrit lamba ateş böceği gibi) Ayrıca ışık yaymadıkları halde ışık kaynaklarından 

yayılan ışığı yansıtarak görünen cisimler de vardır. (Çiçekler ev Masa sıra gibi) İşte cisimleri 

görmemizi sağlayan göze gelerek bize algılatan enerjiye ışık diyoruz.(4) 
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