
FOSI
.
LLER

 Geçmşte yaşamış btk ve hayvanların sertleşmş, taşlaşarak günümüze ulaşmış 

kalıntı ve zlerne fosl denr. Fosller buzullarda, ağaç reçnelernde, denz dplernde ve 

toprak katmanlarında oluşablr.

 Fosller çnde bulundukları kayaçların; yapı ve özellkler, geçmştek klm koşulları, 

eskden yaşamış canlı ve btk türler hakkında blgler verrler.

M
katmanı

L
katmanı

K
katmanı

N
katmanı

Paleontoloj: Fosller araştıran blm dalıdır.

Paleontolog: Fosller araştıran blm nsanıdır.

Arkeoloj: Kazı blmdr. 

Arkeolog: Kazı blm le lglenen blm nsanıdır.
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Yan sayfadak görselde toprak katmanları arasında bulunan 

fosllerle lgl verlen soruları cevaplayınız.9Bil-Bul
Uygula

Toprak altında brken fosller mlyonlarca yıl çersnde kmyasal 

değşme uğrayarak fosl yakıtlara dönüşeblrler.  Taş kömürü, 

petrol, doğalgaz fosl yakıtlardır.

En yaşlı fosl hang katmandadır? Neden?

En genç fosl hang katmandadır? Neden?

L katmanında neden daha çok balık fosl olmuş olablr?

Katmanlarda bulunan fosller yaşlıdan gence doğru harflerle sıralayınız.

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

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

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

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

1. Canlılar doğar, yaşar ve ölür. 

2. Ölen canlılar sel ve toprak kayması gb dış etkenler le kum ve çamurun altında kalır.

3. Mlyonlarca yıl çnde canlının üzerndek tabakaların kalınlığı artar. Canlının yumuşak 
dokuları yavaş yavaş çürür ve oluşan boşluklara su le mneraller dolar.

4. Böylece canlı kalıntısı sertleşerek kayaç hâln alır ve fosl oluşur. Fosller yer kabuğu-
nun hareketler sonucu açığa çıkar.

1 2 3 4

Fosilleşme Süreci
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WORKSHOP
Aşağıdak kodlar, beş kelmey saklamaktadır. Kelmeler bulmak çn numaralandırıl-

mış darelere bakınız. Her kod numarası darelern brnde br harf temsl etmektedr. 

İlk kelme örneğn nceleyerek dğer kelmeler bulunuz.
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13. Aşağıdaki panoda ses kirliliğini 

azaltmaya yönelik çözüm önerileri 

verilmiştir.

Bu çözüm önerilerinden yanlış olan ve 

panodan çıkarılması gereken ifadeler 

hangileridir?

1

Trafikte 

korna çalın-

mamalı

2

Fabrikalar
şehir dışına 
kurulmalı.

3

Toplu taşıma 
yaygınlaşmalı

4

Eğlence yer-

lerinde yüksek 

sesle müzik 

çalınmalı.

A) Yalnız 1 B) 1 ve 4

C) Yalnız 4 D) 2 ve 3

14. 

Yukarıdaki görselde yer alan sınıf ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-

bilir?

A) Öğrencilerin hepsi huzurludur.

B) Yüksek şiddette seslerin olduğu bir 

sınıftır.

C) Herkes kendini rahatça ifade ede-

bilir. 

D) Ders işlemeye uygun bir sınıftır.

15. Seminer salonunda konuşmacıyı din-
leyen Gülşen, Sena ve Yasemin, farklı 
uzaklıklarda oturmaktadır. Konuşma 
bittikten sonra aralarında:

Yasemin: Konuşmacıyı dinlerken   
   mikrofonun yüksek  
   şiddetinden kulaklarım  
   ağrıdı.

Sena:  Ben ve Eda gayet keyifli  
   bir konuşma dinledim.

Gülşen: Ben bazı yerleri duymakta 
   biraz zorlandım.

Kişiler bulundukları yerlere göre ko-

nuşmacıya en yakından uzağa doğru 

sıralandığında en uzakta kim oturur?

A) Gülşen B) Sena C) Yasemin D) Eda

16. “Kulaktan Kulağa” oyunu nasıl oy-
nanır bilirsiniz. Yan yana dizilip 
yanımızdaki kişinin kulağına bir şey-
ler fısıldarız. Ardından onun da 
duyduğunu yanındakine aktarması-
nı isteriz. Sonra en son kişinin yüksek 
sesle ona aktarılanı söylemesini isteriz. 

Ancak bir bakarız ki, baştaki söyle-

nen ile sondaki söylenen sözler asla 

aynı olmaz. Sizce bunun başlıca se-

bebi ne olabilir?

A) İnsanlar duyduklarını yanlış akta-
rabilirler.

B) Alçak şiddetli sesleri duymakta 

zorluk yaşayabilirler.

C) Eğlence olsun diye bilerek yanlış 

aktarabilirler.

D) Kulaktan kulağa eğlenceli bir oyun 

olmayabilir.
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A
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B
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D

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4

TEM ETKİNLİKLERİWORKSHOP
Akıllı Robot Zet, aydınlatma teknolojlern zaman sıralamasına göre etketleyecektr.

Robot Zet’n, geçmştek aydınlatma teknolojsnden gelecektek aydınlatma tekno-

lojsne doğru gdeceğ yön şaretlern çznz.
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