FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ ETKĐNLĐKLERĐ

Adı Soyadı:................................................................
MADDEYĐ TANIYALIM ÜNĐTESĐ “MADDENĐN DEĞĐŞĐMĐ”
A. Aşağıdaki tümcelerde eksik bırakılan yerleri tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.
yapay - erozyon - doğal madde - yapay – işlenmiş – Kapadokya - doğal – ham - doğal, işlenmiş –
doğal,ham – Yapay - sıcaklık değişimleri, yağmur, su, rüzgâr - sarkıt, dikitleri - Pamukkale’de

1. Doğadan olduğu gibi ya da işlenmemiş olarak elde edilen maddelere ……………………….. …… denir.
2. Demir, petrol, kömür ve buğday ……………………..……. maddelerdir.
3. Doğal maddelerin insan emeği ile kullanılabilecek hale getirilmesiyle elde edilen maddelere
………………... maddeler denir.
4. Ağaç ……………….… bir madde iken, masa, dolap gibi maddeler ……………………. maddelerdir.
5. Doğadan elde edilen maddeler çeşitli ürünler elde edilmeden önce ……………..…madde olarak kullanılır.
6. Giysilerimizi yaptığımız pamuk hem ………… bir maddedir. Hem de ……………………bir maddedir.
7. Çeşitli maddelerin birleştirilmesiyle elde edilen, doğada bulunmayan maddelere …………………… maddeler denir.
8. …………….… maddeler doğadan elde edilmeyip, çeşitli maddelerin birleştirilmesiyle elde edilen maddelerdir.
9. Plastik, naylon ve sunta gibi maddeler …………………….. maddelerdir.
10. Doğa olaylarından ……………...., ..…….., ………………..ve … ……………………… gibi olaylar maddeyi değiştirir.
11. Rüzgarlar ve sel sularının etkisiyle verimli toprakların aşınıp sürüklenmesine ……………………… denir.
12. Yer altı mağaralarının tavanlarından damlayan sular ……………..… ve ……………….… meydana getirir.
13. Yeraltındaki minerallerce zengin kalkerli suyun yeryüzüne çıkmasıyla ………………………………
travertenler meydana gelmiştir.
14. Yağmur suları ve rüzgarların aşındırma etkisiyle …………………………..…. bölgemizde peri bacaları
denilen ilginç yapılar oluşmuştur.
B. Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.
(…….) Ağaç gövdesinden elde edilen tahta doğal maddedir.
(…….) Petrol doğal, petrolden elde edilen benzin, mazot ve motorin işlenmiş maddedir.
(…….) Đşlenmiş maddeler doğal maddeler kullanılarak insanlar tarafından üretilmez.
(…….) Rüzgar, su, yağmur, buzlanma gibi doğal olaylar maddeyi değiştiremez.
(…….) Doğal kaynakları korumak için geri dönüşümlü maddeler kullanmalıyız.
(…….) Isı değişimi maddeyi etkiler.
(…….) Đnsanlar doğal kaynakları bilinçsizce kullandığı için hızla tükenme noktasına gelmektedir.
(…….) Plastik doğal bir maddedir.
(…….) Altın yüzük işlenmiş bir maddedir.
(…….) Güneş’te kalan cisimlerin rengi solar.
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