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ÜNİTE 4
TESTİ 1
EgzersizMADDE VE ISI

Yakıtlar ve Enerji Kaynakları / Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri

2.	 Bir	ev	ile	 ilgili	olarak	aşağıda	bazı	bilgiler	
verilmiştir:
•	 Isınma	için	doğal	gaz	kullanılıyor.
•	 Sıcak	 su	 için	 güneş	 enerjisinden	 fay-

dalanılıyor.
•	 Elektrik	 ihtiyacı	 rüzgâr	 enerjisinden	

karşılanıyor.
Bu bilgilere göre bu evde kullanılan 
enerji kaynakları ve yakıtlar ile ilgili ola-
rak aşağıdaki yargılardan hangisi söy-
lenemez?
A)	 Bu	 evde	 sadece	 yenilenebilir	 enerji	

kaynakları	kullanılmaktadır.
B)	 Isınma	 için	 kullanılan	 enerji	 kaynağı	

gaz	yakıtlardan	birisidir.
C)	 Bu	evde	katı	ve	sıvı	yakıtlar	kullanılma-

maktadır.
D)	 Suyu	ısıtmak	için	kullanılan	enerji	kay-

nağı	çevreci	bir	enerji	türüdür.

3.	 Aşağıda	bir	öğretmenin	sorusuna	öğrenci-
lerin	verdiği	cevaplar	görülmektedir.
Öğretmen:	.........................................
Dilek: Araç	ve	makineleri	çalıştırmak	için	
kullanılır.
Belgin:	Evlerde	ısınmayı	ve	yemek	pişiril-
mesini	sağlar.
Vedat:	Otomobil,	otobüs,	uçak	gibi	araçla-
rın	çalışmasını	sağlar.
Sedat: Elektrik	üretilmesini	sağlar.
Buna göre öğretmenin sorusu aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?
A)	 Yakıtların	kullanım	amaçları	nelerdir?
B)	 Katı	yakıtlar	hangi	alanlarda	kullanılır?
C)	 Sıvı	yakıtların	kullanım	amaçları	neler-

dir?
D)	Gaz	yakıtlar	günlük	hayatta	ne	işimize	

yarar?

1.	 Yanda	 enerji	 üretiminde	 kullanılan	 kaynakların	
özelliklerini	 ve	 üretim	 sırasında	 oluşturdukları	
etkileri	içeren	bir	tablo	verilmiştir.	Tablodaki	kay-
nağın	belirtilen	etkisi;	varsa	“+”,	yoksa	“-“	işareti	
ile	belirtilecektir.
Buna göre bu tablonun doğru bir şekilde işa-
retlenmiş hâli hangi seçenekte verilmiştir?
A) Etki-

Özellik

Kaynak

Hava	kirliliği-
ne/Sera	gazı	
salınımına	
sebep	olma

İnsan	sağlı-
ğı	için	olum-
suz	etki	
oluşturma

Jeotermal + +
Biyokütle + +
Fosil	yakıtlar – –

 B) Etki-
Özellik

Kaynak

Hava	kirliliği-
ne/Sera	gazı	
salınımına	
sebep	olma

İnsan	sağlı-
ğı	için	olum-
suz	etki	
oluşturma

Jeotermal + –
Biyokütle – –
Fosil	yakıtlar + +

C) Etki-
Özellik

Kaynak

Hava	kirliliği-
ne/Sera	gazı	
salınımına	
sebep	olma

İnsan	sağlı-
ğı	için	olum-
suz	etki	
oluşturma

Jeotermal – –
Biyokütle – –
Fosil	yakıtlar + –

 D) Etki-
Özellik

Kaynak

Hava	kirliliği-
ne/Sera	gazı	
salınımına	
sebep	olma

İnsan	sağlı-
ğı	için	olum-
suz	etki	
oluşturma

Jeotermal – –
Biyokütle – –
Fosil	yakıtlar + +

Etki-
Özellik

Kaynak

Hava	kirliliği-
ne/Sera	gazı	
salınımına	
sebep	olma

İnsan	sağlı-
ğı	için	olum-
suz	etki	
oluşturma

Jeotermal
Biyokütle
Fosil	yakıtlar

YAKITLAR
•	 Yanma	 özelliğine	 sa-

hip	 çevresine	 ısı	 veren	
maddelere yakıt denir. 

•	 Yakıtları	yakabilmek	için	
oksijene	 ihtiyaç	 vardır.	
Oksijen	 olmadan	 yan-
ma	gerçekleşmez.

•	 Yeryüzündeki	 tüm	ener-
jilerin	kaynağı	Güneş’tir.

•	 Bitkiler	Güneş’ten	aldığı	
enerjiyi	depolar.	Bitkiler-
le	 beslenen	 hayvanlar	
ve	insanlar	da	bitkilerde	
depolanmış	 enerjiyi	 vü-
cutlarına	 almış	 olurlar.	
Bu	 canlılar	 öldüklerin-
de	 vücutlarında	 kalan	
enerji	 toprak	 katmanla-
rı	 arasında	 farklı	 enerji	
kaynakları	 olan	 kömür,	
petrol	 ve	 doğal	 gazı	
oluşturur.	 Bu	 kaynakla-
ra fosil yakıtlar denir.

1) Katı Yakıtlar
	 Kömür:	Bataklıktaki	bitki	

atıklarının	 toprak	 altın-
da	 sıkışması	 ile	 oluşur.	
Oluşumu	 milyonlarca	
yıl	sürebilir.	Artan	nüfus	
nedeniyle	 giderek	 azal-
maktadır.	

•	 Kömürlerin	 yer	 altında	
kalma	süresi	arttıkça	ısı	
değeri	 artar.	 Antrasit 
en	 değerli	 maden	 kö-
mürüdür.	Linyitin	ise	ısı	
değeri	düşüktür.

•	 Doğal	 ve	 yapay	 olarak	
ikiye	 ayrılır.	 Taş	 kömü-
rü,	 linyit,	 ağaç	 ve	 kuru-
tulmuş	 bitki	 doğal;	 kok	
kömürü	ve	odun	kömü-
rü	 ise	 yapay	 katı	 yakıt-
tır.
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5.	 Aşağıdaki	 görselde	 yan	yana	bulunan	K,	
L	 ve	M	 isimli	 üç	apartman	verilmiştir.	Bu	
apartmanlarda	sırasıyla;	kömür,	doğal	gaz	
ve	fuel-oil	yakıtları	kullanılmaktadır.	

K

L
M

Buna göre bu apartmanlar ile ilgili ola-
rak;
I.	 L	apartmanı	sıvı	yakıt	kullanmaktadır.
II.	 K	ve	M	apartmanları	katı	yakıt	kullan-

maktadır.
III.	Bu	apartmanlar	 içerisinde	 çevreye	en	

az	atık	bırakan	apartman	L’dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)	 Yalnız	II		 B)		Yalnız	III
C)	 I	ve	III	 	 D)		I,	II	ve	III

6. Yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kayna-
ğından alınan enerjiye eşit oranda veya 
kaynağın tükenme hızından daha çabuk 
bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile ta-
nımlanır. Bu tür enerji kaynakları tekrar tek-
rar kullanılabilir. Ayrıca çevre dostu enerji 
kaynaklarıdır.

Aşağıda	 görselleri	 verilen	 enerji	 türlerin-
den	çevre	dostu	olanlar		 		 işareti	 ile	ol-
mayanlar		 		işareti	ile	belirtilecektir.

Buna göre bu işaretlerden kaçar tane 
kullanıldığı hangi seçenekte doğru ve-
rilmiştir?
    
A)   4 2    
B)   2 4
C)   3 3
D)   5 1

4. 

 

Bir	 enerji	 türü	 başka	 bir	 enerji	 türüne	 dönüşebilir.	 Örneğin	 evlerimize	 kadar	 gelen	
elektrik	enerjisi;	ütü	kullanırken	ısı	enerjisine,	lambayı	açtığımızda	ışık	enerjisine	dö-
nüşmektedir.

Aşağıda	3	öğrenci	bazı	enerji	kaynaklarının	başka	enerji	türlerine	dönüşümünü	birer	örnek	
vererek	tabloda	göstermiştir.

ENERJİ KAYNAĞI DÖNÜŞTÜĞÜ 
ENERJİ TÜRÜ ÖRNEK

Türkay Güneş	enerjisi Elektrik	enerjisi Televizyonun	çalışması

Gözde Fosil	yakıtlar Isı	enerjisi Yanan	sobadaki	kömürün	odayı	ısıtması

Duygu Hidrojen	enerjisi Hareket	enerjisi Hidrojen	gazı	ile	çalışan	arabalar

Buna göre verilen örnekler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)	 Tüm	öğrencilerin	verdiği	örnekler,	belirttikleri	enerji	dönüşümlerine	uygundur.
B)	 Türkay,	yenilenebilir	bir	enerji	kaynağının	başka	bir	enerjiye	dönüşümüne	örnek	vermiştir.
C)	Gözde’nin	verdiği	örnekteki	enerji	kaynağı	çevreye	zarar	veren	bir	enerji	çeşididir.
D)	 Duygu,	yenilenemez	bir	enerji	kaynağının	başka	bir	enerjiye	dönüşümüne	örnek	vermiştir.

2)	Sıvı	Yakıtlar
•	 Sıvı	 yakıtların	 kaynağı	

petroldür.	
•	 Petrol,	 hayvan	 ve	 bit-

ki	 atıklarından	 oluşur.	
Oluşumu	milyonlarca	yıl	
sürebilir.

•	 Petrol	 özel	 işlemlerden	
geçirilerek	 gaz	 yağı,	
benzin,	 mazot,	 fuel-o-
il	 gibi	 sıvı	 yakıtlar	 elde	
edilir.	

•	 Artık	 ve	 duman	 bırak-
madıkları	 için	 katı	 ya-
kıtlara	 göre	 daha	 çok	
tercih	edilir.

•	 Isınma	 sistemleri,	 ma-
kineler,	 otomobiller	 gibi	
birçok	alanda	kullanılır.


