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“…Hayatta en hakiki mürşit ilimdir…”

M. Kemal ATATÜRK
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ÖN SÖZ

Fizik aktiviteleri, öğrencilere fizik bilimini öğrenmenin heyecanını çoğu 
zaman başarılı bir şekilde ulaştırmaktadır. Bu aktiviteler yardımıyla, öğrenciler 
fizik dersine karşı olan mevcut önyargılarından uzaklaşıp, fiziğe daha olumlu 
yaklaşabilirler ve fiziğin aslında günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası ol-
duğunu görebilirler. Ama, günümüzde fizik konuları çoğunlukla sadece formül 
ve denklemlerden ibaretmiş gibi anlatıldığından, doğal olarak öğrenciler de fiziği 
soyut olarak algılamakta ve günlük hayatları ile ilişkilendirememektedirler. Bu ne-
denledir ki, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınavlardan (LGS, YKS, PISA, 
TIMSS) elde edilen sonuçlardan da açıkça görüleceği gibi, öğrenciler fizik konu-
larında istenilen başarıyı gösterememekte ve fizikten ısrarla uzak durmaktadırlar. 
Dolayısıyla, aktivite temelli fizik öğretimi, öğretmenlerin, ailelerin ve öğrencilerin 
bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında kariyer elde etmeleri için motive edici 
rol oynamaktadır. 

Çoğu zaman öğretmenler, fizik aktiviteleri aracılığıyla gerçek yaşamda bili-
min önemi konusunda öğrencilerini heyecanlandırabilirler ve aydınlatabilirler. 
Uygulanan aktivitelerden öğrenme sürecinde elde edilen olumlu dönütler, öğret-
menleri yeni ders aktiviteleri kullanma ve arama noktasında teşvik eder. Dolayı-
sıyla, bu aktiviteler öğrencilerin işbirlikçi öğrenme, gerçek yaşam ile fizik teorile-
rini birleştirebilme ve mevcut öğrenme heyecanlarını desteklemektedir. 

Aktivitelerin uygulanması aşamasında, aktivitelerin her adımı öğrencilere ve-
rilmemelidir. Öncelikle, başlangıçta aktivitelerde yazılı olan sorular sorulmalıdır. 
Aktiviteyi yapmadan önce de, öğrencilerin konu ile ilgili fikirleri alınmalıdır. Me-
sela, “Yapışkan Su” aktivitesine başlamadan önce öğrencilere “Neden su parmağı-
nıza yapışır?” diye bir soru yöneltilmeli ve beyin fırtınası (brainstorming) yöntemi 
kullanılmalıdır. Ardından, aktiviteye geçilmelidir. Her bir aktivitenin sonunda da 
sorular bulunmaktadır. Bu sorularda cevaplanmadan önce öğrencilere yöneltil-
melidir. Ayrıca aktivitelerin son kısmındaki “Neler oluyor?” bölümü öğrencilere 
verilmeden, onların fikirleri sorulabilir ve yazdıkları cevaplar toplandıktan sonra 
değerlendirme kısmına geçilebilir. Sorulara yazılı veya sözlü olarak verilen her bir 
cevap, bizlere öğrencilerin aktivite konusunda ne kadar ön bilgilerinin olduğu ko-
nusunda fikir verecektir. Aynı zaman da, verilen bu cevaplar neler hakkında eksik 
ya da kavram yanılgısı içerisinde oldukları konusunda da ipuçları verir. Sorumlu 
öğretim elemanı, gerekli gördüğü taktirde aktiviteler içerisine kendiside yeni so-
rular ekleyebilir. 

Bu çalışmada sunulan aktivitede kullanılan materyallerin hemen hemen hep-
si herkesin evinde bulunabilecek türden olduğu için, bu aktivitelerin yapılabilir 



olması öğretmenler ve öğrenciler için büyük bir avantajdır. Çünkü, büyük paralar 
vererek malzeme alınmasına gerek kalmadan, gerçek yaşamdan örneklerle fiziği 
öğrenciler pratik yaparak işbirlikçi öğrenme ile öğrenebileceklerdir. 

Kitapta yer alan aktiviteler, Amerika Birleşik Devletlerin deki Purdue Üniver-
sitesi Fizik bölümünde “Outreach (K-12)” programının koordinatörü olan sayın 
Julie A. Conlon’ın izni alınarak Türkçe’ye çevrilmiş ve bazı aktivitelerde de kısmen 
uyarlamalar yapılmıştır. Aynı zamanda bu aktiviteler, Purdue Üniversitesinin dü-
zenlemiş olduğu ve benimde görev yaptığım “Physics Fun Festival (Fizik Eğlence 
Festivali)”inde de öğrencilere ve halka açık olan bir gösteri şeklinde sunulmuştur. 
Etkinliklere olan katılımın ve ilginin oldukça fazla olması, bu çalışmayı ülkemiz-
deki fizik öğretiminin tüm paydaşları ile paylaşma arzumu ön plana çıkarmıştır. 
Bu fikirden yola çıkarak, öğretmenlerin ve öğrencilerin faydalanması için bu akti-
viteleri bir kitap haline getirdim. 

Kitabın bu baskısına yeni aktiviteler eklenmiştir. Bu aktiviteler Bahrain 
Üniversitesi’nde akademik çalışmalarıma devam ederken öğretmen adaylarına ve 
görev başindaki fen bilgisi öğretmenlerine uygulanmıştır.

Kitap içerisindeki aktiviteler okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrenci-
lerinin eğitim-öğretim müfredatlarıyla ve halen fakültelerimizde okumakta olan 
geleceğin öğretmen adayları başta olmak üzere fizik bilimine ilgi duyan herkesin 
anlayabileceği bir sadeliktedir. Fizik öğretiminden sorumlu eğitimciler, öğrenci-
lerinin sınıf ve seviyelerine göre aktiviteleri seçebilirler. Kitap içerisinde kültür 
farklılığından dolayı bazı kelimelerde ve dolayısıyla malzemelerde değişiklikler 
yapılmıştır. Örneğin, “a quarter”(1 doların dörtte biridir) yerine “25 kuruş” kul-
lanılmıştır.  

Bu kitabın öğrencilere, öğretmenlere ve öğretim elemanlarına yararlı olma-
sını dilerim.

Doç. Dr. Funda Örnek
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1.Bölüm

KUVVET 
VE 

HAREKET İLE İLGİLİ 
AKTİVİTELER



 

Sopanın ve Cetvelin
Ağırlık Merkezi

Gerekli Olanlar

• Bir metrelik cetvel

• Ve sizin parmağınız 

Ne yapılması gerekiyor?

Sol elinizin başparmağını uzatın. Cetveli sağ elinizle kaldırın ve sol başpar-
mağınızın üzerine koyun. Cetvel dengeye (balansa) gelene kadar, cetveli baş par-
mağınızın karşısına doğru hareket ettirin.

Neler oluyor?

Cetvel dengeye geldiğinde, cetvelin tam orta noktasının parmağınızın üzerin-
de olduğuna dikkat ediniz. Bu nokta cetvelin, “ağırlık merkezi” olarak adlandırılır 
ve cetvelin tüm ağırlığının bu noktada yoğunlaştığı düşünülür. Dolayısıyla, homo-
jen ve düzgün (uniform)   bir çubuğun ağırlık merkezi bu cismin orta noktasıdır. 

Aynı işlemleri geometrik olarak düzgün ve homojen (uniform) olmayan tah-
ta bir sopa ile tekrarlayınız. Ağırlık merkezi yine tahta sopanın orta noktasında mı 
çıktı? Nedeni ne olabilir?
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Uzunluğun Değişmesi

Basit sarkacın (pendulum) boy uzunluğunun değişmesinin  
periyotla bir alakası var mıdır?

Gerekli Olanlar

• Özdeş özelliklere sahip iki top

• Farklı uzunluklara sahip iki parça ip

• Kolunuzdaki saat 

Ne yapılması gerekiyor?

Basit sarkacın (pendulum) bir tam devir yapabilmesi için geçen sürenin (pe-
riyot), sarkacın boy uzunluğu ile bir alakasının olup olmadığına bakalım.

Farklı uzunluklara sahip iplerin ucuna topları bağlayınız. Yukarıdaki şekilde 
verildiği gibi, kısa olan ipi tavana asınız. Düşey doğrultu ile çok küçük açı yapacak 
şekilde topu açınız. Topu bıraktığınız anda, top harekete başlayacak ve belirli bir 
zaman sonra harekete ilk başladığı noktaya gelerek (bir tam periyot) sürekli aynı 
hareketi devam ettirecektir. Bu sırada, kolunuzdaki saate bakarak topun aynı ha-
reketi beş defa tekrarlaması sonucunda geçen zamanı not ediniz. Aynı işlemleri 
uzun ipi tavana asarak tekrarlayınız. Yine kolunuzdaki saat yardımıyla, uzun ipe 
asılı topun aynı hareketi beş defa tekrarlaması için geçen zamanı not ediniz.

Kuvvet ve Hareket ile İlgil̇i ̇Aktiv̇iṫeler 3



Neler oluyor?

Göreceksiniz ki boy uzunluğu kısa olan sarkaç daha hızlı salınım hareketi 
yapacaktır. Çünkü, kısa ipteki top uzağa gidemeyeceği için daha kısa bir süre için-
de bir tam devrini tamamlar. Sonuç olarak, basit sarkacın boy uzunluğu arttığın-
da periyodunun da buna bağlı olarak artacağını, diğer taraftan, eğer sarkacın boy 
uzunluğu kısaltılırsa periyodunun azalacağını söyleyebiliriz. 

Bunları biliyor muydunuz? Düşünmek ve denemek için işte size bir 
fırsat!

Yukarıdaki deneyde basit sarkaçların uçlarına özdeş özelliklerde toplar tak-
mıştık. Acaba, sarkacın periyodunun belirlenmesinde topun kütlesinin bir önemi 
var mıdır? Bu soruya cevap bulabilmek için, yukarıdaki işlemlere benzer işlemleri 
tekrarlamamız gerekecektir. Bunun için özdeş olmayan farklı büyüklüklerde iki 
topa ihtiyacınız olacaktır. Toplardan birini (örneğin, kütlesi büyük olan) kısa olan 
ipin ucuna takınız ve yukarıdaki periyot ölçümü için yaptığımız işlemleri tekrar-
layınız. Geçen zamanı not ediniz. Şimdi de aynı işlemleri diğer top (kütlesi küçük 
olan) ile yaparak geçen zamanı ölçünüz ve bir önceki ölçüm sonucu ile karşılaştı-
rınız. Yoksa iki değer birbirine eşit mi çıktı! Eşit çıktı ise basit sarkacın periyodu 
kütleden bağımsızdır diyebilir miyiz?
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