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KONU VE ANA FİKİR

• Bir metinde ele alınan düşünce, olay veya duruma metnin konusu denir. Bir metnin
konusunu bulmak için “Metinde ne anlatılıyor?”, “Metinde üzerinde durulan nedir?”
sorularına yanıt aranır.
• Bir metinde anlatılmak istenen asıl düşünceye, verilmek istenen mesaja ana fikir
denir. “Metin hangi amaçla yazılmış?” sorusu ile ana fikre ulaşabiliriz.

Güvercin çok susamıştı. Süzülerek bir dere kıyısına indi. Tam su içmeye hazırlanırken 
bir karıncanın suya düştüğünü gördü. Minik karınca suda çırpınıp duruyordu.

Güvercin ona çok acıdı. Hemen küçük bir dal parçası alarak suya bıraktı. Karınca bu 
dala tutunarak kıyıya ulaştı. Kurtulduğu için çok sevinmişti.

O sırada oradan geçmekte olan bir avcı güvercini gördü. Tüfeğini güvercine doğrult-
tu. Tam ateş edeceği sırada ayağında bir acı hissetti. Bağırarak zıplamaya başladı. Minik 
karınca avcının çıplak ayağını ısırmış, güvercinin uçup kurtulmasını sağlamıştı.

Yukarıdaki metinle ilgili soruları yanıtlayınız.

• Metnin konusu nedir?

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

• Metnin ana fikri nedir?

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

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

• Metne uygun başlık nedir?

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

Etkinlik–29
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Etkinlik–30
 Aşağıdaki paragrafların konularını bulup yazınız.

Paragrafın Konusu: ...........................................................................................................................................

Irmak, köpekleri çok seviyordu. Bu yüzden anne ve babasından doğum gününde hedi-
ye olarak ona bir köpek almalarını istedi. Anne ve babası ise evde bir hayvan besle-
menin iyi bir fikir olmadığını söylediler. Çünkü bir apartman dairesinde oturuyorlardı.

Paragrafın Konusu: ...........................................................................................................................................

Mutlu olan insanlar çevrelerine de mutluluk saçarlar. Çevresindeki kişiler bu insan-
larla beraber olmaktan zevk alırlar. Mutluluk, ışık gibi bulunduğu yeri aydınlatır. 
Onun olduğu yerde üzüntü olmaz.

Paragrafın Konusu: ...........................................................................................................................................

İnsanın elindeki en kıymetli hazinelerden biri de zamandır. Zaman, kaybolduktan son-
ra bir daha geri gelmeyecek bir şeydir. Zamanı boş yere harcamak bir israftır. Her 
saniyenin değerini bilerek yaşamalı insan.
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Etkinlik–31
 Hangi uçağın hangi havaalanına inmesi gerektiğini metinlerle ana fikirlerini eşleştirerek 

bulunuz.

Bahar gelince her yer yeşillenir. 
Ağaçlar çiçek açar, meyve verir. Do-
ğayla beraber insanoğlu da canlanır. 
Ekin için tarlalar hazırlanır. Bahar 
gelince dünya nefes alır.

Aslı yazın öğle sıcağında babannesine 
söylemeden gizlice mahallede arka-
daşlarıyla oynamaya çıkardı. Baban-
nesi evi arar ama Aslı’yı bulamazdı. 
Aslı öğle güneşinde dışarda durunca 
başı ağrımaya başlardı. 

Yıldız Hava Limanı

Gökkuşağı Hava Limanı

Dişlerimizi fırçalamak dış sağlığımız 
için önemlidir. Dişlerimizi fırçalamaz-
sak dişlerimiz çürür ve ağrır. Şekeri 
az tüketerek bol süt içersek, yoğurt 
yersek, dişlerimizi düzenli fırçalarsak 
sağlıkli dişlere sahip oluruz.

Fırtına Hava Limanı

Yalan söyleyen insanın yalanı onu bir 
gün ele verir. Ayşe bir gün annesi-
ne yemeğini bitirdiğini söylemiş ancak 
annesi bahçede kedinin yemek ka-
bında Ayşe’nin yemeğini görmüş. Bu 
davranışından dolayı ona çok kızmış.

Ay Hava Limanı

Doğanın can
landığı mevsim bahardır.

Öğlen sıcağı
 zarar ver

ebilir.

Her yalan 
bir gün mutlaka açığ

a çıkar.

Diş sağlığımız için dişle
rimizi fırçalam

alıyız.
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Etkinlik–32
 Aşağıdaki paragrafların konularını balonların içine yazınız.

Her sabah okula otobüs ile git-
mek yerine bisiklet ile gitme-
yi tercih ediyorum. Bisiklet ile 
yolculuk hem daha eğlenceli 
hem de benim için daha kolay.

Ülkemizde kitap okuyan insan 
sayısı gerçekten de çok az. İn-
sanlarımız okumuyor. Bu ger-
çekten de üzücü bir durum.

Günde kaç bardak çay içtiğimi 
saymıyorum bile. Çay benim 
için vazgeçilmez bir içecektir. 
Onsuz bir hayat düşünemiyo-
rum.

Kitap okuyan 
insanların 

azlığı

Sokak 
oyun 

kültürü

Çay 
sevgisi

Bisiklet ile 
yolculuk

Günümüzde sokakta oyun kül-
türü kalmadı. Çocuklar bütün 
gün evde oturup tabletleriyle 
oyun oynamayı tercih ediyorlar. 
Oysaki gerçek ve asıl eğlence-
li olanın sokakta özgürce oyun 
oynamak olduğundan habersiz-
ler.
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Eşitlik

12 x 3 = 50 - 14
36 = 36

18 x 5 = 65 + 25
90 = 90

145 - 95 = 100 ÷ 2
50 = 50

26 + 19 = 57 - 12
45 = 45

Aşağıdaki iki bakkalın aldıkları pirincin miktarlarını bulup karşılaştıralım.

Aşağıdaki eşitlikleri inceleyelim. 

 Her iki bakkal da eşit miktarda pirinç almıştır. Yapılan işlemler farklıdır. Fakat çıkan sonuçlar 
aynıdır. 
 Bakkal Mehmet ve Bakkal Osman’ın aldıkları ürünlerin miktarlarını bulmak için yaptığımız 
işlemleri eşitlik olarak ifade edelim. 

  25 x 3 = 40 + 35
            75   =    75

Bakkal Mehmet

25 x 3 = 75 kg pirinç 40 + 35 = 75 kg pirinç

Bakkal Osman

25 kg
pirinç

25 kg
pirinç

25 kg
pirinç

40 kg
pirinç

35 kg
pirinç
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9 x 2 = ■ + 6
18 = ■ + 6

■ = 18 - 6
■ = 12

15 x 3 = 80 - ▲ ✷ + 48 = 100 - 34

48 ÷ 3 = ■ - 59 42 + 21 = ▲ x 7 84 ÷ 4 = 93 - ✷

21 + ■ =  56 - 19 39 + ▲ = 12 x 6 ✷ + 48 = 200 ÷ 4

■ x 4 = 120 - 40 ▲ ÷ 3 = 21 + 19 ✷ + 34 = 15 x 6

10 x 12 = 75 + ■ 91 - 76 = ▲ ÷ 3 400 ÷ 5 = 4 x ✷

Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen sayıları örnekteki gibi bulunuz.

Etkinlik-38
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Eşitlik Durumu Olmayan İfadeleri Eşitleme

Emre ve Elif’ in bayram harçlıklarını karşılaştıralım. 

 Emre ve Elif’in paralarının miktarları eşit değildir. 
Bu durumu matematiksel olarak ifade edelim. 

50 + 30 ≠ 40 + 20
80 ≠ 60

 Emre ve Elif’in paralarını nasıl 
eşitleyebileceğimizi düşünelim.
Dedesi, Emre’ye 30 ¨ verseydi
30 + 30 = 40 + 20
        60 = 60
Dedesi, Elif’e 60 ¨ verseydi 
50 + 30 = 60 + 20
        80 = 80

• Babaannesi Emre’ye 10 ¨ verseydi
50 + 10 = 40 + 20

60 = 60

• Babaannesi, Elif’e 40 ¨ verseydi
50 + 30 = 40 + 40

80 = 80

Eşit olmayan matematiksel ifa-
lerin arasına ≠ (eşit değildir) 
sembolü konur.

BİLGİ SANDIĞI

Emre ve Elif bayramda dedelerini ve babaannelerini ziyarete 
gidiyorlar. Dedesi bayram harçlığı olarak Emre’ye 50 TL, 
Elif’e 40 TL veriyor, babanneleri ise Emre’ye 30 TL, Elif’e 
20 TL veriyor.

50 + 30 = 80 ¨

Emre

Dedesinin
verdiği

50 ¨

Babaannesinin
verdiği

30 ¨

40 + 20 = 60 ¨

Elif
Dedesinin
verdiği

40 ¨

Babaannesinin
verdiği

20 ¨
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12 + 6 ≠ 15 + 6 

18 ≠ 21

 • 12’ye 3 eklenebilir.

 • 6’ya 3 eklenebilir.

 • 15’ten 3 çıkarılabilir.

 • 6’dan 3 çıkarılabilir.

23 + 12 ≠ 19 + 28 

............... ≠ ...............

 • ................................................................

 • ................................................................

 • ................................................................

 • ................................................................

54 - 32 ≠ 41 - 16 

............... ≠ ...............

 • ................................................................

 • ................................................................

 • ................................................................

 • ................................................................

42 - 24 ≠ 36 - 13 

............... ≠ ...............

 • ................................................................

 • ................................................................

 • ................................................................

 • ................................................................

27 + 32 ≠ 93 - 41 

............... ≠ ...............

 • ................................................................

 • ................................................................

 • ................................................................

 • ................................................................

37 - 21 ≠ 12 + 8 

............... ≠ ...............

 • ................................................................

 • ................................................................

 • ................................................................

 • ................................................................

Aşağıdaki matematiksel ifadelerde eşitliği sağlamak için yapılacakları örnekteki gibi 
yazınız.

Etkinlik-39

35

2218

916

47

2529

4720

Öğrencinin yorumuna bağlıdır.
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	 Maddenin	 belirli	 bir	 miktarı	 vardır.	 Madde	
miktarına	kütle	denir.	Aynı	büyüklüğe	sahip	mad-
delerin	kütleleri	aynı	olmayabilir.

	 Maddenin	kütlesi	eşit	kollu	terazi	ile	ölçülür.	
Günümüzde	kütle	ölçmek	için	elektronik	teraziler	
de	kullanılmaktadır.	 	 	 	

	 Kütle	 birimi	 gram	 (g)	 ve	 kilogram	 (kg)’dır.	       

	 			1	kilogram	=	1000	gramdır.

	 Sıvıların	kütlesini	ölçmek	için	öncelikle	sıvının	bulunduğu	kabın	kütlesini	ölçeriz.	Ölçmek	için	
kullandığımız	boş	kabın	kütlesine	dara	deriz.	Sıvıların	bulunduğu	kap	ile	sıvının	toplam	kütlesine	
brüt kütle	denir.

   

Boş kavanoz 
250 g

İçinde sıvı 
bulunan kavanoz 

1150 g
                                                    

        Sıvının kütlesi: 1150	-	250	=	900	gram

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

Sıvının	net	kütlesini	bulmak	için	brüt	kütleden	dara	
çıkarılır.

Sıvının kütlesi = Brüt kütle - Dara

(Dara) (Brüt kütle)

HacimKütle

MADDENİN	ÖLÇÜLEBİLİR	ÖZELLİKLERİ

500g 1 kg 2 kg
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Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

 Büyük	kütleli	varlıkların	kütle	değeri	kilogram,	küçük	kütleli	varlıkların	kütle	değeri	ise	gram	
cinsinden	ölçülür.

Altın g Ekmek g

Karpuz kg Peynir g

İlaç g Un kg

Pirinç kg Kolye g

Portakal kg Kavun kg

Tuz g Bilezik g

Pul	biber g Elma kg

Elif,	annesiyle	markete	ev	ihtiyaçlarını	almak  
için	gitti.	Elif	ve	annesi	marketten	350	g	kuru	
yemiş,	 500	 g	 şeker,	 150	 g	 tuz,	 1000	 g	
pirinç	aldı.

Elif ve annesinin aldığı gıdaların toplamı 
kaç kilogram gelir?

Çözüm:

  2000	g	=	2	kg’dır.

1000
350
150

500
2000	g

+
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Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

	 Bir	cismin	uzayda	doldurduğu	boşluğa	hacim	denir.	Süt,	su,	zeytinyağı	ve	portakal	suyu	gibi	

sıvıların	hacimleri	aşağıdaki	gibi	olabilir.	Ancak	bu	tahminlerin	yerine	uygun	ölçü	araçlarıyla	net	

hacim	değerleri	bulunabilir.

	 Katıların	kütlelerini	terazi	yardımıyla	ölçebiliriz.	Sıvıların	kütlelerini	teraziyle	ölçmek	mümkün	

olmayabilir.	Sıvı	miktarını	belirlemek	için	sıvıların	hacminden	yararlanırız.	Sıvı	ölçü	birimi	litre	(L) 

ve	mililitre	(mL)	ile	ifade	edilir.

	 Sıvıların	hacimlerin	ölçülmesinde	dereceli	silindir,	dereceli	kaplar	ya	da	beher	kullanılır.

1 Litre = 1000 mililitre (mL)

	 Katı	 maddeler,	 sıvılar	 gibi	 konuldukları	 kabın	
şeklini	almaz.	İçinde	belirli	bir	miktar	su	bulunan	kaba	
katı	bir	madde	atılır.	Sıvı	seviyesinin	yükselme	miktarı	
katı	maddenin	hacmini	verir.

Sıvının ilk hacmi
200 mL

Yumurtanın hacmi: 300 - 200 = 100 mL

Sıvıya yumurta
eklenince hacmi

300 mL

400 mL

100 mL
200 mL
300 mL

100 mL
200 mL
300 mL

1 L 800 mL 250 mL2 L
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1. Aşağıdaki maddelerin kütlelerinin ölçüm değerlerini altlarındaki kutucuklara yazınız.

2. Aşağıdaki maddelerin hacimlerini boşluklara yazınız.

500g 1kg 500g

1kg 1kg

4500g 2500g1kg500g

250 mL
300 mL

100 mL
50 mL

150 mL
200 mL

250 mL
300 mL

100 mL
50 mL

150 mL
200 mL

250 mL

100 mL
50 mL

150 mL
200 mL

240 mL

100 mL
50 mL

150 mL
200 m L

500 mL
600 mL

200 mL
100 mL

300 mL
400 mL

500 mL

200 mL
100 mL

300 mL
400 mL

125 mL
150 mL
175 mL

50 mL
25 mL

75 mL
100 mL

Taşın hacmi ......... mL’dir. Misketin hacmi ......... mL’dir.

Çay kaşığın hacmi ......... mL’dir. Madenî paranın hacmi ......... mL’dir.

125 mL
150 mL

50 mL
25 mL

75 mL
100 mL

Çay	kaşığının	hacmi	............mL’dir.

Etkinlik–36
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1. Aşağıdaki listede gram cinsinden verilenleri kilogram; kilogram cinsinden verilenleri gram 
olarak yazınız.

4	kg	domates g 3000	gram	şeker kg

Yarım	kilogram	kabak g 2500	gram	nohut kg

3	kg	portakal g 5000	gram	pirinç kg

1	kg	çilek g 4500	gram	mercimek kg

5	kg	patates g 1500	gram	elma kg

2	kg	şeker g 2000	gram	kiraz kg

1	kg	kiraz g 7000	gram	karpuz kg

Etkinlik–37

2. Tabloda bazı sıvı maddelerin net kütle, brüt, kütle ve daraları verilmiş. Noktalı yerleri 
uygun şekilde doldurunuz.

Brüt kütle (g) Net kütle (g) Dara (g)

300 100 .......
1400 ....... 500
800 550 .......

....... 400 200
900 ....... 450
650 ....... 250
1100 350 .......
750 ....... 300
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Maddelere ait aşağıdaki özelliklerden ölçülebilir olanları ✔ ile işaretleyiniz.

		Renk	 		Hacim	 		Mıknatısla	çekilme

		Suyu	çekme	 		Suda	yüzme	 		Suda	batma

  Kütle 		Koku	 		Suyu	çekmeme

Etkinlik-38

Aşağıdaki kavram ve tanımları numara ile harfleri kullanarak tabloda eşleştiriniz.
Etkinlik–39

HacimK

Net	kütleL

DaraM

KütleN

Brüt kütleP

1
Tartımı	yapılan	maddelerin	kabı	ile	bir-
likte	oluşturduğu	kütle

2 Tartım	sırasında	kullanılan	kabın	kütlesi

3 Bir	maddenin	boşlukta	kapladığı	yer

4 Madde	miktarı

5
Tartım	 sonucundan	kap	kütlesinin	çıka-
rılması	sonucu	elde	edilen	kütle	değeri

Kavram K L M N P

Tanım
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Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları “D“, yanlış olanları “Y“ ile belirtiniz.

	 	 Bir	maddenin	kütlesi	mL	cinsinden	ifade	edilir.

	 	 Bir	cismin	kütlesi	dereceli	silindir	ile	ölçülür.

	 	 Eşit	kollu	terazide	3000	g	ölçülen	bir	maddenin	kütlesi	5	kg’dır.

	 	 Brüt	kütlesi	1600	g	olan	bir	cam	şişenin	darası	200	g’dır.	Buna	göre	şişe	içindeki

	 	 sütün	net	kütlesi	1400	g’dır.

	 	 Dereceli	silindirler	yalnızca	sıvıların	hacmini	ölçmek	için	kullanılır.

	 	 Eşit	kollu	terazi	yardımıyla	sıvıların	kütlesi	ölçülemez.

	 	 Maddenin	ölçülebilir	özellikleri	ölçme	araçları	yardımıyla	bulunabilir.

Etkinlik–41

Aşağıdaki eşitliklerde boşluklara yazılması gereken değerleri yazınız.

1	kg	=		......................................	g	 1	L	=		......................................	mL

3	kg	=		......................................	g	 2	L	=		......................................	mL

5,5	kg	=		......................................	g	 	3,5	L	=	......................................	mL

6000	g	=		......................................	kg	 5000	mL	=	......................................	L

4500	g	=		......................................	kg	 7500	mL	=	......................................	L

Etkinlik–40

Aşağıdaki ölçüm sonuçlarına göre taşın hacmini hesaplayınız.
Etkinlik–42

20

40

60

80

100

120

140

160

20

40

60

80

100

120

140

160

ÇÖZÜM:
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Aşağıdaki problemleri çözünüz.
Etkinlik–43

İçi	şeker	dolu	kavanozun	kütlesi	1250	g’dır.	
Şeker	başka	bir	kaba	boşaltıldığında	kava-
nozun	kütlesinin	300	g	olduğu	görülmüştür.	
Buna	göre	şekerin	net	kütlesi	kaç	gramdır?

725	g’lık	nohut,	kütlesi	175	g	olan	kava-
noza	konularak	tartılırsa	terazi	kaç	gram	
değerini	gösterir?

Çözüm	

Çözüm	

Aşağıdaki	dereceli	kaptaki	taşların	hacmini	bulunuz.

2.	kaptaki	
su	seviyesi
1.	kaptaki	
su	seviyesi

Taşın	
hacmi

2.	kaptaki	
su	seviyesi
1.	kaptaki	
su	seviyesi

Taşın	
hacmi

2.	kaptaki	
su	seviyesi
1.	kaptaki	
su	seviyesi

Taşın	
hacmi

2.	kaptaki	
su	seviyesi
1.	kaptaki	
su	seviyesi

Taşın	
hacmi

600

500

400

300

200

100

600

500

400

300

200

100

300

250

200

150

100

50

300

250

200

150

100

50

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

a

c

b

ç

Etkinlik–44
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Geçmişten Günümüze Teknoloji

Televizyonun Zaman İçinde Gelişimi

Bilgisayarın Zaman İçindeki Gelişimi

	 Televizyon,		1923	yılında	John	Logie	Baird	tara-
fından	icat	edildi.	1930’ların	başında	televizyon	elek-
tronik	eşya	olarak	satıldı.	1940’larda	renkli	televizyon	
çalışmaları	başladı.	1950’lerde	ise	ilk	renkli	televizyon	
satışa	çıktı.		1960’larda	geniş	kitlelere	ulaştı.
	 LCD	(ince	televizyonlar),	hem	TV	hemde	bilgisa-
yar	ekranı	olarak	kullanılma,	daha	az	yer	kaplama	
ve	daha	az	enerji	harcama	özellikleri	ile	televizyonun	
günümüzde	geldiği	son	noktadır.
	 Türkiye’de	 ilk	 televizyon	 yayını,	 1953	 yılında	
İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi	 tarafından	 üç	 haftada	
birkaç	saat	gerçekleştirilen	deneme	yayınları	ile	baş-
latıldı.	1968	yılında	TRT	siyah	beyaz	olarak	deneme	
yayını	yaptı.	Başlangıçta	tek	kanal	varken	daha	sonra	 
TRT	1,	TRT	2	gibi	kanallar	kuruldu.	Renkli	televizyon	
hayatımıza	1980’li	yıllarda	girdi.	1990’lı		yıllarda	ise	
özel	televizyon	kanalları	yayına	başladı.
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Geçmişten Günümüze Teknoloji

Aydınlatma teknolojisinin zaman içindeki gelişimi de şöyledir:

Önceleri	insanlar	gündüzle-
ri	Güneş’ten	yararlandılar.

Ampulün	gelişmesiyle	daha	
tasarruflu	 olan	 floresan	
lambalar	üretildi.

Ateşin	 keşfiyle,	 ateşi	 ısınma	
ve		aydınlatma	amacıyla	kul-
landılar.

Elektriğin	keşfiyle	ampul	kul-
lanımına	geçildi.

İlerleyen	 zamanlarda	 hay-
van	yağlarının	 içine	fitil	ko-
yup	mum	yapmayı	öğrendiler.

18.	 yüzyılın	 başlarından	 iti-
baren	gaz	 lambaları	 kulla-
nılmaya	başlandı.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
      Ampulün	Hikâyesi 

Edison,	iş	arkadaşlarıyla	ara	vermeden	çalışıyordu.	Atölyede	ufak	cam	ampullerin	
içerisindeki	hava,	elektrik	akımının	kızgın	hâle	getireceği	maddenin	yanmasına	engel	
olmak	için	boşaltılıyordu.	Kimi	maddeler	çok	az	dayanabiliyor,	kimileri	çok	
pahalıya	mal	oluyordu.	Hâlbuki	Edison	o	kadar	ucuz	bir	lamba	yapmak	
istiyordu	ki	herkes	alıp	onu	evine	takabilsin.	Edison	en	sonunda	bu	hayalini	
gerçekleştirdi	ve	ampulü	evlerde	kullanılabilir	hâle	bakın	nasıl	getirdi:

1 2 3

6 5
4

	 Bilim	 insanları	 sayesinde	 günümüzde	 floresan,	 led	 lamba,	 halojen	 lambalar	
kullanılmaktadır.	Bunlar	enerji	tasarrufu	sağlayan	ve	uzun	ömürlü	aydınlatma	araç-
larıdır.
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	 Edison,	dayanıklı	bir	madde	arayışıyla	hindistan	cevizi	kabuğu,	

mantar	hatta	laboratuvarı	gezmeye	gelen	bir	misafirin	sakalından	

alınan	iki	teli	bile	denedi.		Peş	peşe	denemelerin	devam	ettiği	bir	

gün	asistanı:	“Artık	bu	işten	vazgeçsek.“	deyiverdi.	İki	binden	fazla	

deney	yapılmış	ve	sonuç	alınamamıştı.

	 1879	Kasım’ında	Edison	bir	gece	çalışma	masasında	otu-

rup	düşünürken,	ceketinin	düğmesi	koptu.	Üstünden	iplik	parçası	

sarkıyordu.	Birden	laboratuvara	geçti	ve	teknisyenlere	iplik	parçasını	gösterdi.	Bir	yumak	

ipi	alıp	parçalar	hâlinde	kesmelerini,	kömürleştirip	lambalara	takmalarını	istedi.	Lambaya	

takılan	iplik	ile	lambanın	havası	boşaltıldı.	Lambaya	elektrik	verildiğinde	iplik	kızdı	ve	tatlı	

sarı	bir	ışık	meydana	geldi.	Edison,	devrin	en	büyük	mucidi	ilan	edildi.	Herkes	sadece	lam-

baları	değil,	onu	da	görebilmek	için	akın	etti.	Böylelikle,	Edison’u	ve	çalışmalarını	duymayan	

kalmadı.

	 İnsanlar,	 tekerlek	 bulunmadan	 önce	 bir	
yerden	diğer	yere	gitmek	için	at,	eşek	gibi	hay-
vanları	kullandılar.	Ancak	bu	şekilde	gidecekleri	
yere	varmak	günler	hatta	aylar	sürebiliyordu.

	 Ulaşım	araçlarının	başlangıcı	tekerleğin	icadı	kabul	edilir.	Atlı	arabalarla	başlayan	yolcu-
luklar	günümüzde	çok	daha	hızlı,	modern,	konforlu	taşıtlarla	devam	etmektedir.
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	 	 Alexander	Graham	Bell,	1876	yılında	telefonu	icat	ettiğinde	

insan	iletişiminde	yeni	bir	çağ	açmıştır.	

	 Telefonun	 icadı	 aslında	 Graham	 Bell	 farklı	 bir	 amaç	 ile	

uğraşırken	ortaya	çıkmıştır.		Annesinin	işitme	engelinden	dolayı	işitme	

engellilere	bir	 çözüm	yolu	ararken	

telefonu	tesadüfen	bulmuştur.	Gra-

ham	Bell’in	babası	da	kendini	 sağır	ve	dilsiz	 insanların	hayat	

mücadelesine	adamıştır.

İlk telefonun görüntüsü

BİLGİ SANDIĞI

	 Ülkemizde	 ilk	 telefon	
santrali	1909	yılında	açıldı.	
1914	yılında	halk	telefonla	
tanıştı.

Dumanla	
				haberleşme

Güvercinle 
		haberleşme

Ses ile 
							haberleşme

Televizyondan	
haber	alma

Telefonla 
			haberleşme

Bilgisayar	ve	internet	
ile	haberleşme

İletişim Araçlarının Zaman İçinde Gelişimi
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