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1. multzoa
Aurkezpena

Zientzian, materia deritzo masa duen eta espazioa betetzen duen guztiari. Materiaren ezaugarriak adierazteko, haren propietate
fisikoak eta kimikoak zehaztu behar ditugu.
Substantziaren izaera eta konposizioa aldatu gabe ikusten direnak dira propietate fisikoak. Adibidez, urak irakiten duenean,
ur-lurrun bihurtzen da, baina ura izaten jarraitzen du.
Propietate kimikoek materiaren izaera aldatzea eragiten duten erreakzioekin dute lotura. Adibidez, oxigenoa eta hidrogenoa konbinatzen baditugu, ura lortuko da. Oxigenoaren eta hidrogenoaren izaera aldatu eta materia mota berri bat lortuko dugu horrela.
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Materiaren propietateak
1. gaia. Materiaren propietateak eta egoera-aldaketak
Arazo-egoera: zuhaitz baten propietateak neurtzea
1. Materia deskribatzea: propietate orokorrak eta propietate bereizgarriak
2. Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa. Eredu Zinetiko Molekularra
3. Egoera-aldaketak. Eredu zinetiko molekularra
Materiaren propietateak azaltzen ditu
Eredu Zinetiko Molekularrak.

2. gaia. Sistema materialak: banatze-teknikak
Arazo-egoera: freskagarria ontziratzeko material egokiena aukeratzea
1. Sistema homogeneoak eta heterogeneoak. Substantzia puruak
2. Garrantzi handiko sistema materialak: ur-disoluzioak, aleazioak eta koloideak
3. Substantzien banatze-teknikak
4. Material interesgarriak eguneroko bizitzan: erabilerak eta propietateak

3. gaia. Aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak
Arazo-egoera: objektu metalikoak garbitzea
1. Aldaketa motak: aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak
2. Ba al dago kimikarik nire bizitzan?
3. Zer gertatzen da masarekin eta bolumenarekin aldaketa fisiko-kimikoetan?

Zer dakit? Zer jakin nahi dut? Zer ikasi dut?

Zenbaki-kodeak eta akronimoak
erabiltzen dira plastikorik ohikoenak
identifikatzeko.

Eguneroko bizitzaren parte dira aldaketa
fisikoak eta aldaketa kimikoak.

Gaiak irakurri baino lehen. Osatu taularen lehenengo bi zutabeak. Lehenengo zutabean idatzi kontzeptu horri buruz dakizuna,
eta bigarren zutabean, berriz, kontzeptuari buruz dituzun galderak.
Gaiak irakurri ondoren. Gaiaren testua eta jarduerak landu ondoren, hirugarren zutabea osatuko duzu, kontzeptu horri buruz
ikasi duzunarekin.
Zer dakit?
Dentsitatea
Propietate orokorrak eta bereizgarriak
Agregazio-egoerak
Eredu Zinetiko Molekularra
Egoera-aldaketak
Disoluzioak: kontzentrazioa
Iragazketa
Distilazioa
Aldaketa fisikoak
Aldaketa kimikoak

Zer jakin nahi dut?

Zer ikasi dut?
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Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: zientziaren jarduera
Metodo zientifikoa

Zientziaren kontzeptuak, legeak eta prozesuak ikastea baino
askoz gehiago da zientzia ikastea. Zientziak zure bizitzan eta ingurunean nola eragiten duen ikasiko duzu liburuan. Munduari
begiratzeko eta hari buruz pentsatzeko modu bat da zientzia.
Metodo zientifikoan oinarritzen da zientzia, eta, haren bidez lortzen den ezagutza ontzat emateko, ebidentzia edo froga esperimental errepikakorrak behar dira.
Kuriositatea edo jakin-mina sortzen duen zerbaiten aurrean norbaitek galdera bat proposatzen duenean hasten da, gehienetan,
metodo zientifikoa. Erantzun egokia eman aurretik, dagoeneko
gai horri buruz dagoen informazioa jaso beharko da. Ondoren,
behaketak egin, galderak plazaratu, hipotesiak aztertu, aurreikuspenak proposatu, esperimentatu eta emaitzak
interpretatu beharko dira. Emaitzak hipotesiarekin bat badatoz, ezagupen berria eraiki ahal izango da. Hala ez bada, hipotesi
berria aztertu beharko da, harekin bat datozen emaitzak lortu arte.

Behaketak egitea
Galdetzea

Hipotesiak egitea

Esandakoa kontuan hartuta, hainbat ikerkuntza-jarduera egingo
ditugu aurten, ikerkuntza-trebetasunak lantzeko. Besteak beste,
jarduera hauek aurkituko dituzu liburuan:

Planifikatzea

• Ikerketa zientifikoaren oinarrizko kontzeptuak (9, 52, 192, 210)
• Laborategiko txostena idaztea (84)

Esperimentatzea

• Ereduak egitea (30, 52, 178)
• Datuak aztertzea (23, 58, 88, 100, 114, 118, 122, 135, 230)

Emaitzak aztertzea

• Neurketak balioestea (26)
• Sailkatzea (76)
• Segurtasuna zientzia-laborategian (86)

Ondorioak ateratzea
Emaitzek hipotesia
indartzen dute

Emaitzek ez dute
hipotesia baieztatzen

Komunikatzea
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• Erabakiak hartzea (147, 148)

FISIKA-KIMIKADBH2-Ikaslea_Maquetación110/07/1909:38Página9

Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: aldagaiak, konstanteak eta kontrolak
esperimentazioan
Aldagaiak
Balio bat baino gehiago izan dezakeen edozein faktore da aldagaia. Esperimentu kontrolatuetan bi aldagai mota daude: aldagai askeak (mendekotasunik gabeko aldagaiak) eta mendeko aldagaiak.
• Aldagai askea (mendekotasunik gabeko aldagaia) da analizatu (ikertu; ikasi) nahi duzun faktorea. Ikerlariak manipulatzen
edo aldatzen du, mendeko aldagaiari nola eragiten dion behatzeko.
• Mendeko aldagaia da esperimentuan neurtzen edo behatzen duzun faktorea.

Konstanteak
Aldagai askeak mendeko aldagaiari nola eragiten dion aztertzeko, ez dira aldatu behar prozesuan eragina izan dezaketen
gainerako faktoreak. Konstante deritze faktore horiei. Konstante horiek kontuan hartu gabe, litekeena da mendekotasunik
gabeko bi aldagai aldi berean aldatzea, eta mendeko aldagaiari zeinek eragiten dion ez jakitea.
Jarduera
Irakur ezazu arretaz beheko testua, eta erantzun iezaiezu ondoren proposatutako galderei.
“Ikasle talde batek esperimentu hau egin du tamaina bereko bi hauspeakin-ontzi erabiliz.
Ontzi bakoitzean likido argi baten 50na mL daude. Likidoaren tenperatura 25 °C da.
Ikasleek kubo itxurako solido bana sartu dute une berean hauspeakin-ontzi bakoitzean.
Bi kuboak itxura eta material berekoak dira, 2 cm-ko aldea dute eta 5 g-ko masa. Alboko
irudian ikus ditzakegu esperimentuaren emaitzak”.
1. Zure ustez, galdera hauen artetik, zein da esperimentazio horren bidez erantzuteko egokiena?
a. Zenbat denbora igaroko da 2. ontziko kuboa hondoratzeko?
b. Emaitza bera lortuko al litzateke beste tamaina bateko ontziak erabiliz gero?
c. Hondoratuko al da 1. ontziko kuboa likido gehiago gehituz gero?
d. Zergatik hondoratu da kubo bat eta bestea ez?
2. Baieztapen hauen artetik, zeinek azaltzen du ongien esperimentuaren emaitza?
a. 1 ontziko kuboaren dentsitatea 2 ontzikoarena baino txikiagoa da
b. 1 ontziko likidoaren dentsitatea 2 ontzikoarena baino handiagoa da
c. 1 ontziko eta 2 ontziko kuboak ez daude material beraz eginak
d. 1 ontziko eta 2 ontziko likidoek konposizio kimiko bera dute
3. Esperimentuan, zein izan da aldagai askea, hau da, ikerlariak nahita aldatu duena?
4. Esperimentuan, zein izan da mendeko aldagaia, hau da, ikerlariak aztertu (neurtu) duena?
5. Esperimentuan, zein izan da konstantea, hau da, zer egon da aldatu gabe?
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hizkuntzaren garrantzia
zientzia ikasteko
Zientzian egindako jarduerak praktikoak (esperimentalak, nagusiki) direla
ematen du, eta aintzat hartzen da hizkuntzari lotutako jarduerek (irakurtzea,
esaterako) ez dutela garrantzi handirik zientzia-ikastorduetan; hala ere, badira arrazoiak irakurtzeari emandako denbora justifikatzeko:
• Batetik, irakurtzea jarduera zientifikoa dela esan behar da. Arretaz, izpiritu
kritikoz eta eszeptizismo osasuntsuz irakurtzea zientzialariaren berezko
ezaugarriak dira.
• Bestetik, zientziaren munduan arituko ez den jendeak, behin eskola bukatuta, harreman handiagoa izango du zientziarekin testu idatziak irakurtzen
eta telebistako dokumentalak ikusten esperimentu praktikoak egiten baino. Populazioaren ehuneko handi batek hainbat
formatutan jasotzen du zientziari buruzko informazioa.

Materiaren ezaugarriak adierazteko,
haren propietate fisikoak eta kimikoak
zehaztu behar ditugu.
Zer dira propietate
kimikoak?

Zer da materia?

Zer dira
propietate
fisikoak?

Zientzia ikastea zientzia-hizkuntza
ikastea da.

Hizkuntzak garrantzi handia du zientzian. Izan ere, zientziaren hizkuntza ikastea da zientzia-hezkuntzaren zati handi bat,
eta zientzia-ikastorduak hizkuntza-ikastorduak direla esan daiteke.
Metodo zientifikoari buruzko jardueran ikusi berri dugunez (8. orrialdea), komunikazioa da prozesuari amaiera ematen dion
jarduera, hau da, komunikazioa (ahoz, idatziz edo beste edozein formatutan) zientziaren berezko jarduera da.
Esandakoa kontuan hartuta, hainbat jarduera egingo ditugu hizkuntza-trebetasunak garatzeko eta komunikatzeko gaitasunari
laguntzeko. Besteak beste, jarduera hauek aurkituko dituzu liburuan:
• Ondorioak ateratzea (89)

• Segidak idaztea (11)

• Irakurmena (101)

• Konparatzea (32, 158, 202)

• Ideia nagusia eta xehetasunak adieraztea (11, 73, 75, 140)

• Definizioak (37)

• Kontzeptu-mapak egitea (117, 217)

• Hiztegia lantzea (37)

• Aurresatea (73)

• Gutun formala idaztea (85)

• Argudiatzea (179)
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: ideia nagusia eta xehetasunak

Ikasi! Ideia nagusia eta xehetasunak aurkitzen jakitea laguntza handikoa izaten da irakurtzen duzuna gogoratzeko. Irakur
ezazu arretaz beheko artikulua eta:
• Idatz ezazu, zure hitzetan, artikuluaren ideia nagusia.
• Idatz itzazu xehetasunak, esaldiak egiten edo zerrenda bat osatzen.
Praktikatu! Beheko antolatzaile grafikoaren laguntzarekin, zerrenda itzazu artikuluaren ideia nagusia eta xehetasunak.
Zer gertatzen da objektu baten tamaina jakin nahi duzunean eta ezin neurtu duzunean? Agian, handiegia da edo ez duzu
erregela egokia neurketa egiteko. Halakoetan, objektuaren gutxi gorabeherako neurketa egin dezakezu (objektuaren neurria
kalkula dezakezu). Gutxi gorabeherako balioespen (kalkulu) hori egiteko, ezaguna duzun objektu baten neurria balia dezakezu
beste objektu baten tamaina kalkulatzeko (gutxi gorabeherako balioa jakiteko). Kalkulu mota hori aurretiko esperientzian
(ezagutzan) oinarritzen da, eta oso baliagarria da zenbaki zehatzak beharrezkoak ez direnean.
Ideia Nagusia

Aplikatu! Aukera ezazu multzo honetako beste paragrafo bat eta identifikatu ideia nagusia eta xehetasunak jarduera honetan egin duzun
modu berean.

Xehetasuna

Xehetasuna

Xehetasuna

Hizkuntza-trebetasunak lantzen: segidak egitea

Ikasi! Segidak egitea gertaerak kronologikoki ordenatzea da.
• Batzuetan, segidak idazteko, lehendabizi, ondoren, jarraian, geroago eta azkenik termino (esamolde) giltzarriak erabiltzen
dituzte idazleek.
• Gertaerak denbora-lerro batean antolatzea oso lagungarria izan daiteke segida egokiak egiteko.
Praktikatu! Irakur ezazu arretaz beheko paragrafoa.
Teknologiari buruz pentsatzen duzunean, asmatu berria den tresna batean
jar dezakezu arreta. Manufakturaz lortutako edozein objektu izan zen berrikuntza bat bere garaian; irristailuak (patinak), esaterako, teknologia berria
izan ziren 1760ko hamarraldian. Monopatinak (skateboard izenekoak) berriak izan ziren 1958an. Gurasoak harrituta gelditu ziren behin bakarrik erabiltzeko pixoihalekin, 1950ean. Lehenbiziko telefonoak punta-puntako
teknologiaren ikurra izan ziren 1898an.
Aplikatu! Irudiko antolatzaile grafikoaren laguntzaz, idatz itzazu metodo
zientifikoaren urratsak hurrenkera (ordena) egokian. Laguntza gisa,
8. orrialdeko diagrama balia dezakezu.

Lehendabizi

Ondoren

Jarraian

Azkenik

11
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Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: partekatu zure ezagutza!
Zer dakizu aldaketa fisiko-kimikoei buruz?
Aldaketa fisikoak eta kimikoak edonon aurki ditzakegu. Ingurunearen parte bat dira eta garrantzi handia dute gure gorputzaren funtzionamenduan. Gure eguneroko bizitzan ere hainbat zeregin betetzen dute, haien parte-hartzeari erreparatzen
ez badiogu ere.
Aldaketa fisiko-kimikoei buruz zer dakizun aztertuko duzu jarduera honetan. Gainera, zure ezagutza gelakideekin partekatuko
duzu.
1. Kopia ezazu beheko taula DIN A4 tamainako folio batean.
Aldaketa fisiko-kimikoak
Zer?

Non?

Nola (zertan) erabiltzen dira?

Inpaktua ingurumenean eta
gizartean?

2. Talde txikietan, zerrendatu aldaketa fisiko-kimikoei buruz dakizuen guztia, eta idatzi taulako gelaxketan.
• Zer? Esan ezazu zer diren aldaketa fisiko-kimikoak, eta eman ezazu ahalik eta adibide gehien.
• Non? Esan ezazu non gertatzen diren, zure ustez, aldaketa fisiko-kimikoak.
• Nola eta zertan erabiltzen dira? Deskriba ezazu nola erabiltzen diren, zure ustez, aldaketa fisiko-kimikoak. Gizakiek
eta gainerako izaki bizidunek nola erabiltzen dituzten adierazi behar duzu.
• Inpaktua ingurumenean eta gizartean. Deskriba ezazu zer ondorio negatibo ekar ditzaketen aldaketa fisiko-kimikoek
ingurunean eta gizartean. Era berean, esan ezazu zer aspektu positibo lotzen zaizkion aldaketa fisiko-kimikoen erabilerari.
3. Talde txikietan, erabaki ezazue zein diren gelaxka bakoitzeko ideiarik garrantzitsuenak. Azpimarra itzazue bina ideia
gelaxka bakoitzeko.
4. Elkarbanatu zuen taldeko taula gainerako gelakideekin. Begiratu zertan diren berdinak eta zertan ezberdinak zuen ikaskideen ekarpenak (ideiak). Pentsa ezazue zer aldaketa egin nahi dituzuen taulan.
5. Eztabaida ezazue taldekide guztien artean, eta saiatu taula bateratu bat eratzen.
6. Gorde itzazue zuen taulak (multzoaren bukaeran aztertuko ditugu berriz).
7. Banaka, azter itzazu arretaz tauletan jasotako ideiak, eta sor ezazu kontzeptu-mapa bat ideia horiek ahalik eta ongien
antolatzeko. 117. orrialdeko informazioa balia dezakezu laguntza gisa.
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Zer uste duzu? Zer iritzi duzu?

Gai honetan aztertuko dituzun ideia gehienak gutxi-asko ezagutzen dituzun ideiak dira. Batzuk eskolan landu dituzu, beste
batzuk etxean edo zure ingurune hurbilean. Azter itzazu, arretaz, beheko irudiekin batera emandako adierazpenak, eta esan
ezazu ados zauden ala ez. Adi ibili, adierazpen horietako batzuk ez dira-eta egia.

Laborategian, probetak erabil daitezke likidoen
eta solidoen bolumenak neurtzeko.

Urak 100 °C-an irakiten du, beti.

Azukreak eta urak nahaste homogeneoa osatzen dute,
eta haren osagaiak banatzeko iragazketa balia daiteke.

Kandela baten errekuntza aldaketa fisikoa da,
argizaria urtzen baita.

Aldaketa fisikoak eta kimikoak gertatzen direnean,
masa eta bolumena kontserbatu egiten dira.

Zientzia-laborategian dauden substantzia guztiak
toxikoak dira; horregatik, kontu handiz ibili behar da
laborategiko esperimentuak egiteko.

13
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1

. gaia. Materiaren propietateak
eta egoera-aldaketak
Solido-egoera

Likido-egoera

Gas-egoera

Izotza

Ura

Ur-lurruna

Hainbat eta hainbat objektu (substantzia) ikusten ditugu gure inguruan. Objektu horiek substantzia askoz osatuta daude.
Hala ere, aniztasun hori gorabehera, hainbat propietate berdinak dituzte. Ikusten dugun guztia solido, likido edo gasegoeran dago, eta propietate jakinak ditu agregazio-egoera bakoitzak. Gainera, zientzialariek badakite nola interpretatu
propietate horiek, eta ereduak egin dituzte maila mikroskopikoan gertatzen diren aldaketak azaltzeko. Eredu Zinetiko
Molekularra (gorpuzkularra) izenekoa baliatuko dugu aurten. Goiko irudian ikus dezakegu nola irudikatzen diren uraren
agregazio-egoerak (solidoa: izotza; likidoa: ura; gasa: ur-lurruna) eredu horri jarraituz.

H1. Zer ikasiko dugu gai honetan?

Gai honetako jarduerak bukatutakoan, besteak beste, galdera hauei erantzuteko gai izango zara:
1. Zertan dira berdinak eta zertan ezberdinak solidoak, likidoak eta gasak?
2. Nola neurtzen dira solido, likido edo gas baten masa eta bolumena?
3. Zer tresna mota erabili behar da neurketa jakin bat ondo egiteko?
4. Zertan bereizten dira substantzia baten propietate orokorrak eta propietate bereizgarriak?
5. Zer lotura dago material baten propietateen eta materialaren erabileraren artean?
6. Nola gertatzen dira materiaren egoera-aldaketak?
7. Zer da Eredu Zinetiko Molekularra? Nola laguntzen digu eredu horrek materiaren propietateak azaltzen?
8. Nola adierazten dira modu grafikoan egoera-aldaketak? Zer informazio ematen digute grafiko horiek?
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H2. Zer dakizu gai honi buruz?

Azter itzazu arretaz baieztapen hauek, eta esan ezazu zuzenak ala okerrak diren.
Baieztapenak

Zuzena ala okerra?

1. Neurketa guztietan egiten dira erroreak.
2. Objektu baten masa neurtzeko, balantza digitalak analogikoak baino hobeak dira.
3. Lurruntze- eta irakite-prozesuetan, ura likido-egoeratik gas-egoerara igarotzen da.
4. Nazioarteko Sistemaren oinarrizko unitateak dira bolumen-unitateak.
5. Arroka baten bolumena kalkulatzeko, haren luzera bider zabalera bider altuera egin dezakegu.
6. Masa eta pisua gauza bera dira.
7. Dentsitatea materiaren propietate bereizgarria da, hau da, haren balioa ez da neurketa-prozesuan
erabilitako materia kantitatearen mendekoa.
8. Likido bat berotzen dugunean, ura adibidez, etengabe igotzen zaio tenperatura, baina irakiten hastean,
tenperatura ez da aldatuko.

H3. Arazo-egoera: zuhaitz baten propietateak neurtzea

Testuingurua. Berebiziko garrantzia du, zientzian, neurtzeko prozedurak.
Behaketa kuantitatiboak egiteko, ezinbestekoa da neurtzea. Magnitudea
deritzo neurtu daitekeen objektu (gorputz) baten edozein propietateri; adibidez, masa, bolumena, tenperatura eta dentsitatea dira neurtu ohi diren
zenbait magnitude.
Ikusiko dugunez, bi magnitude mota bereizten dira substantzia edo objektu
baten ezaugarriak adierazteko: orokorrak eta bereizgarriak.
Ataza. Arazo-egoera honetan, zuhaitz baten zenbait ezaugarri neurtzeko
prozedura esperimentala diseinatu eta egingo duzu. Besteak beste, zuhaitzaren altuera, bolumena eta dentsitatea neurtzen saiatuko zara.
Gainera, esperimentuaren laborategiko txostena egin, eta ikastalde osoaren aurrean aurkeztuko duzu. Txosten horretako
datuak analizatu, eta neurtutako propietateak orokorrak eta bereizgarriak diren zehaztuko duzu.
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1 Materia deskribatzea: propietate orokorrak eta
propietate bereizgarriak
1.1 Sarrera: zer da materia?
1. Seguruenik, askotan entzun duzu “materia” hitza. Ba al dakizu zer den materia? Nola definituko zenuke?
Eman al dezakezu adibideren bat?
2. Beheko irudian dituzu eguneroko hainbat egoeratan ikus ditzakezun zenbait sistema material. Zertan dira
berdinak eta zertan ezberdinak sistema horiek? Nola deskribatu daitezke ezberdintasun horiek?

1.1 irudia. Eguneroko sistema materialak.

3. Sistema material bat deskribatzeko, haren propietateak erabiltzen dira. Baina zein dira propietate horiek?
Adibidez, zer propietate dituzte beheko irudiko pilotek? Zertan dira berdinak eta zertan ezberdinak?

Zientzian, masa duen eta espazioa betetzen duen edozer da materia. Aurreko irudian
ikusi dugunez, aluminioa, beira, merkurioa, harea eta ura dira materiaren adibideak.

4. Ba al dakizu zer diren masa eta bolumena? Nola neurtzen dira?
Objektu edo substantzia batek zer materia kantitate duen adierazten du masak; zenbat
eta handiagoa izan masa, hainbat eta handiagoa da materia kantitatea. Adibidez, bolajokoan erabiltzen den pilotak saskibalioan erabilitzen denak baino masa handiagoa du.
Masa gramotan (g) edo kilogramotan (kg) neurtu ohi da. Bolumena da substanzia edo
objektu batek betetzen duen espazioa. Adibidez, bola-jokoan erabilitako pilotaren
bolumena txikiagoa da saskibaloiko pilotarena baino. Likido baten bolumena litrotan (L),
mililitrotan (mL) edo zentimetro kubikotan (cm3) neurtu ohi da.
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1.2 Magnitudeak
Sistema material baten hainbat ezaugarri balia ditzakegu haren deskribapena egiteko.
Masaz eta bolumenaz gainera, luzera, tenperatura, dentsitatea edo disolbagarritasuna
balia ditzakegu. Ezaugarri horien balioak adierazteko, neurtu egin behar dira, eta tresna
egokiak behar dira zeregin horretan.

5. Ba al dakizu zer den neurtzea? Zer dira neurri-unitateak?
Oro har, neurtu daitekeen objektu edo sistema material baten edozein ezaugarriri deritzo
magnitude. Hortaz, masa, bolumena, dentsitatea, tenperatura eta disolbagarritasuna
dira magnitudeak. Neurketa baten balioa (emaitza) zehazten dugunean, bi ezaugarri
adierazi behar ditugu, argi eta garbi: batetik, neurketa-tresnak emandako zenbakizko
balioa; bestetik, unitatea. Zientzian Nazioarteko Sistema deitua erabiltzen da, nagusiki, unitateak adierazteko.

6. Neurketa guztiak ezin dira beti zuzenean egin. Batzuetan,
estimazioak egiten dira, hau da, gutxi gorabeherako balioak
kalkulatzen dira. Alboko irudian, adibidez, ikaslearen altuera 1,5 m
dela jakinik, zer altuera izango du zuhaitzak, gutxi gorabehera?

Beheko taulan ikus ditzakegu Nazioarteko Sisteman adierazitako zenbait neurketa:
Zenbait objektu arrunten neurriak Nazioarteko Sistemaren unitateetan
Objektua

Magnitudea

Neurketa
Zenbakizko balioa

Unitatea
3

Adierazpena
0,04 m3

Butano-botila

Bolumena

0,04

m

Patata-poltsa

Masa

4,5

kg

4,5 kg

Fluoreszente-hodia

Luzera

1,2

m

1,2 m

Izozkailua

Tenperatura

276

K

276 K

7. Definitu kontzeptu hauek: magnitudea; neurri-unitatea. Adibide gisa,
eman itzazu hiru magnitude eta adierazi bakoitzaren neurri-unitatea.
8. Azter itzazu baieztapen hauek eta esan ezazu zuzenak ala okerrak
diren:
a. Metro kubikoa da bolumenak neurtzeko erabiltzen den magnitudea.
b. 30 m3 Nazioarteko Sistemaren neurri-unitate bat da.
c. Bolumena litrotan adieraz daitekeen neurri-unitate bat da.
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1.3 Bolumena neurtzea
9. Nola neurtuko zenuke 1.2 irudiko
solidoen bolumena? Zertan bereizten
dira solido horiek?
10. Nola neurtuko zenuke solido
erregular baten bolumena? Adibidez:
liburu bat, baloi bat, kontserba-lata
bat....
a. Zer unitate erabiliko duzu
bolumena adierazteko?

1.2 irudia. Substantzia (objektu) solidoak.

b. Zein da Nazioarteko Sistemaren (S.I.) bolumen-unitatea?
Adierazi aurreko bolumenak unitate horren bidez.
11. Alboko irudiko tresnen artean (hauspeakin-ontzia,
erlenmeyerra, matraze aforatua eta probeta) aukeratu likidoen
bolumenak neurtzeko egokienak. Arrazoitu hautaketa.
12. Zer tresna izango da egokiena uraren bolumen hauek
neurtzeko? Azal ezazu zure erantzuna.
a. 400 mL ur; b. 100 mL ur; c. 40 mL ur.

Neurketa-tresna batek bereizi dezakeen kopururik txikienari “sentikortasun” deritzo.

13. Bete ezazu taula hau irudiko tresna bakoitzaren sentikortasuna eta bolumen maximoa adieraziz.
Tresna

Sentikortasuna

Bolumen maximoa

Matraze aforatua
Erlenmeyerra
Hauspeakin-ontzia
Probeta

a. Tresna bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuta (itxura, sentikortasuna, bolumen maximoa…), esan
ezazu, arrazoituta, zein izan daitekeen erabilerarik egokiena.
b. Zer erlazio dago “sentikortasunaren” eta “bolumen maximoaren” artean? Sentirkortasuna aldatu
gabe, bolumen handiagoko ontziak egingo bagenitu, zer oztopo edukiko genituzke?
c. Tresna horiek guztiak kalibratuta daude. Ba al dakizu zer den hori? Nola
uste duzu kalibratu direla?
14. Adieraz ezazu zein diren alboko irudiko probetaren eta pipetaren
sentikortasuna eta bolumen maximoa. Adieraz ezazu, tresna horiek erabiliz,
laborategian egin beharreko neurketaren bat.
15. Bureta izeneko tresna ere erabiltzen da laborategian likidoen bolumena
neurtzeko. Bila ezazu tresna horri buruzko informazioa eta esan ezazu zertan
eta nola erabiltzen den.
16. Demagun 10 mL eta 60 mL ur neurtu nahi ditugula 100 mL-ko probeta bat
erabiliz (sentikortasuna = 2 mL). Zer errore egingo duzu, gutxienez, kasu
bakoitzean?
18
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17. Alboko irudian, zer prozedurari jarraitu zaio jostailuzko kotxearen bolumena
neurtzeko? Zer balio du bolumen horrek?
18. Nola neur dezakegu pertsona batek minutu batean arnasten duen aire-bolumena?
19. Alboko irudiko probeta erabiliz, ur kantitate jakin bat neurtu du ikasle batek.
Emaitza hauetatik, zeinek adierazten du ongien ur kantitate horren bolumena:
a. 83,5; b. 84; c. 84,5? Zergatik?
20. Bi objektu solido, A eta B, tintaz beterik dauden (maila bera dute) bi
ontzitan sartu dira. Esperimentuaren emaitzak ikusita, zer esan dezakegu?
(aukeratu erantzun zuzena).
A

Solidoak sartu aurretik

B

Solidoak sartu ondoren

a. B-ren bolumena A-rena baino handiagoa da.
b. B-ren eta A-ren bolumenak berdinak dira.
c. B-ren bolumena A-rena baino txikiagoa da.
d. Ezin dugu ezer jakin A eta B solidoen bolumenari buruz.

1.4 Masa neurtzea
Jakingo duzunez, balantza izeneko tresna erabiltzen da objektu edo substantzia (sistema
material) baten masa neurtzeko. Hainbat balantza mota daude.

21. Zer balantza daude zure ikastetxeko laborategian? Egin itzazu balantza horien argazkiak eta adierazi haien
ezaugarri nagusiak? Zein erabiltzen duzu nagusiki?

22. 1.3 irudian zenbait balantza mota daude. Azter itzazu
balantza horiek arretaz, eta egin itzazu jarduera hauek:
a. Zer balantza mota dira: analogikoak ala digitalak?
b. Nola funtzionatzen du balantza bakoitzak? Deskriba
ezazu nola neurtu objektu edo substantzia jakin baten
masa.
c. Ba al dakizu zer den “tara”?
1.3 irudia. Balantza motak.
d. Zer balantza iruditzen zaizu egokiena? Zergatik?
e. Zer kasutan erabili behar da balantza mota bakoitza?
23. Bila itzazu zure laborategian irudian adierazitako balantza motak eta adierazi bakoitzaren sentikortasuna
eta gehieneko ahalmena. Zer kasutan erabiliko duzu balantza mota bakoitza?
24. Deskriba ezazu nola neurtu substantzia (objektu) hauen masa:
a. egurrezko blokea; b. txanpon metalikoa; c. azukre pixka bat; d. ur kantitate jakin bat.
25. 1.3 irudiko balantza digitala erabiliz, ikasle batek objektu baten masa neurtu du. Emaitza hauetatik, zeinek
adierazten du ongien objektuaren masa: a. 12,5 g; b. 12,52 g; c. 12,524 g? Zergatik?
19
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26. Askotan, “pisua” hitza erabiltzen dugu balantzari lotuta, baina ez
dira “pisua” eta “masa” kontzeptuak nahastu behar, ez baitute
esanahi bera. Ba al dakizu zertan bereizten diren bi termino horiek?
Gorputz baten pisuak, Lurrean, Lurraren erakarpen-indarra adierazten du. Pisua masaren zuzen proportzionala da, baina masa ez bezala, ez da objektuaren ezaugarria
soilik, neurketa egin den lekuaren mendekoa baizik. Adibidez: gorputz baten pisua txikiagoa da Ilargian Lurrean baino; masa, ordea, ez da aldatzen.

1.4 irudia. Kilogramoa. Masa-unitatea arbitrarioki
aukeratzen da. S.I. sisteman kilogramoa da (kg).
Kilogramo bat, platinoa eta iridioa dituen eta
Parisko Pisu eta Nazioarteko Neurketa Bulegoan
dagoen zilindro baten masa da. Gramoa (g)
kilogramoaren milaren bat da.

27. Deskriba ezazu alboko taulan emandako informazioa.
Hasierako
egoera

Egoera berria
A

B

C

A, B eta C egoeren artetik, zeinek irudikatzen du ongien egoera
berria?
Zer galderari erantzun nahi dio esperimentu horrek? Zure ustez,
zer adierazi nahi du lortutako emaitzak? Nola egin dezakegu
esperimentu hori balantza digital bat erabiliz?

1.5 Dentsitatea
28. 100 mL ur eta eta 100 mL harea ditugularik, zeinek du masa handiagoa? Azal ezazu zure erantzuna.
Diseina ezazu esperimentu bat zure hipotesia baieztatzeko.
Errepika ezazu ariketa bi kasu hauetan: a. 100 mL ur eta 100 mL olio; b. 100 mL ur eta 100 mL alkohol.
Zer ondorio atera dezakezu esperimentu horretatik?
29. Masaren eta bolumenaren arteko zatidurari “dentsitatea” deritzo.
Kalkulatu substantzia solido edo likido baten dentsitatea, zure ustez egokiena den metodoaren bitartez.
30. Zein da dentsitatearen unitatea S.I. sisteman?
a. Uraren dentsitatea 1,0 g/cm3 da. Adieraz ezazu balio hori kg/dm3-an eta kg/m3-an.
b. 5,0 cm3-ko bolumena duen harri baten masa 15 g da. Zer masa izango du harri horren 1 cm3-k? Eta
material berekoa den 120 cm3-ko bolumena duen beste harri batek?
c. Nola kalkulatuko zenuke harri mota horretaz osatutako mendixka baten masa?
31. Alboko irudiko informazioaren laguntzaz, erantzun galdera hauei:
a. A diagraman, kubo marroiaren dentsitatea 4,5 g/mL da.
Nolakoa da kubo horiaren dentsitatea: Berdina? Txikiagoa?
Handiagoa?
b. B diagraman kubo marroiaren dentsitatea 4,5 g/mL da.
Nolakoa da kubo horiaren dentsitatea: Berdina? Txikiagoa?
A
B
Handiagoa?
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32. Lurraren masa 5,98 · 1024 kg dela kalkulatu da. Lurraren erradioa 6,38 · 106 metro bada, zer balio du
Lurraren batez besteko dentsitateak?
33. Alboko irudiko informazioaren laguntzaz, deskriba
23,1 mL
ezazu solidoaren dentsitatea kalkulatzeko laborategiko
18,5 mL
prozedura eta kalkula ezazu solidoaren dentsitatea.
34. Aurreko jardueran, zer baldintza bete behar da solidoa
8,24 g
likidoan hondoratzeko?
35. 33. ariketan, zer gertatuko litzateke tapoiaren masa
16,48 g izango balitz? Zer balio izango luke uretan
desplazatutako bolumenak? Eta dentsitateak? Zer informazio behar duzu kalkulua egiteko?
36. Dentsitatea eta flotagarritasuna. Dentsitatea garrantzi handiko propietatea da. Objektuak (substantziak)
elkar bereizteko balia dezakegu magnitude hori; gainera, eguneroko ezaugarri batekin lotuta dago,
flotagarritasunarekin alegia. Nola jakin dezakegu objektu solido bat likido batean flotatu edo hondoratuko
den? Egin ezazu beheko taulan adierazitako esperimentua eta adierazi gelaxka bakoitzean solidoa flotatu
edo hondoratzen den.
Solidoa

Likidoa
Ur geza

Olioa

Ur gazia

Burdinazko kuboa edo esfera
Egurrezko kuboa edo esfera
Plastikozko kuboa edo esfera

Zer ondorio atera ditzakezu taulako datuak ikusita? (lagungarria izan daiteke 22. orrialdeko dentsitate-taula).

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Irudika itzazu laborategiko tresna hauek: balantza, probeta, hauspeakin-ontzia, inbutua, espatula, erloju-beira.
Adierazi nora erabili tresna horiek neurketa hauek egiteko:
a. 100 mL ur neurtzea; b. 20 g gatz pisatzea; c. Arroka baten dentsitatea kalkulatzea.
Zertan bereizten dira “neurtzea” eta “kalkulatzea” terminoak?

2. Bi probeta ditugu: A urez beteta dago, eta B hutsik. A probetako ura B

Hasieran

Bukaeran

probetan isurtzen badugu, zer balio izango du B probetako bolumenak?
a. A probetakoak baino handiagoa
b. B probetakoak baino txikiagoa
c. Berdina
d. Beste erantzun bat

3. Zer tresna erabiliko zenuke:
a. 80 mL ur neurtzeko? b. 9 mL ur (zehatz-mehatz) neurtzeko?

a

b

a

b
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4. Bost ikaslek objektu baten masa neurtu dute 1.3 irudiko

Ikaslea

balantza digitala erabiliz.

Masa (g)

1

2

3

4

5

8,27

8,26

8,28

8,26

8,27

a. Zure ustez, ba al dago oker egin duen ikaslerik?
b. Balantza gaizki ote dabil? Zergatik ez dute guztiek emaitza bera lortu?
c. Zein izango litzateke objektuaren masa adierazteko erarik onena?

5. Hainbat materialez eginiko bi objektu ditugu, A eta B. A-ren tamaina B-rena baino handiagoa da, eta uretan sartzean,
A objektuak flotatzen duela ikus dezakegu; B objektua, ordea, hondoratu egiten da. Zergatik gertatzen da hori?
a. B-ren masa A-rena baino handiagoa delako; b. B-ren bolumena A-rena baino txikiagoa delako; c. Beste erantzun bat

6. Urez beteriko probeta batean, 5 g-ko masa duen plastilinazko bola bat sartu dugu. Ondorioz, uraren maila igo
dela ikusi dugu
a. Marrazki baten bitartez, adierazi esperimentuan egindakoa.
b. Zer gertatuko da, ura erabili ordez olioa erabiltzen badugu?
c. Eta plastilinazko bola erabili ordez tamaina bereko plastikozko bola murgiltzen badugu?

7. Zertan bereizten dira solido erregularrak eta ez-erregularrak? Zer garrantzi du horrek solido horien bolumena
neurtzeko? Nola neurtuko zenuke harri baten, beira zati baten edo edozein solido ez-erregularren bolumena?

8. Labur ezazu atal honetan magnitudeei buruz emandako informazioa, gehienez ere berrogeita hamar hitz erabiliz.
9. Azaldutako magnitudeen artetik, zein iruditzen zaizu ulergaitzena? Zergatik?

Substantzia
Burdina
Urrea
Eztainua
Beruna
Sodioa
Kromoa
Merkurioa
Aluminioa
Kobrea
Sodio kloruroa
Sodio bikarbonatoa
Ura
Karbono tetrakloruroa
Etanola
Glizerina
Azido sulfurikoa
Oxigenoa
Nitrogenoa
Kloroa
Hidrogenoa
Karbono dioxidoa

Urtze-puntua (ºC)
1539
1063
231
327,6
97,8
1890
-38,9
659
1083
801
270
0
-23
-117,3
20
10,8
-218,4
-209,9
-101
-259
-56,8 (5,1 atm)
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Irakite-puntua (ºC)
3000
2965
2260
1744
892
2482
356
1997
2582
1413
………
100
76,5
78,5
2980
388
-183
-195
-34
-252,8
………

Dentsitatea (g/mL)
(25 ºC-an eta 1 atm-an)
7,8
19,3
7,3
11,3
0,97
7,2
13,6
2,70
8,94
2,16
2,16
1
1,59
0,79
1,26
1,84
1,33 · 10–3
1,17 · 10–3
2,99 · 10–3
0,88 · 10–3
1,81 · 10–3
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Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: datuak analizatzeko tresnak
Barra-diagramak egitea
Barra-grafiko batean, hainbat tamainatako bloke errektangularrak (barrak) erabiltzen dira, datu kuantitatiboak adierazteko
eta alderatzeko. Neurtzen ari garen aldagaiaren balioa adierazten du barra bakoitzaren luzerak.
Adibidea: Zenbait metalen dentsitatea neurtu ondoren, taulan emandako datuak jaso dituzu.
Metala

Grafikoa sortzea (egitea)

Dentsitatea
(g/mL)

Magnesioa

1,74

Zinka

7,14

Burdina

7,87

Kobrea

8,96

Zilarra

10,5

Beruna

11,3

1. urratsa

Erabili x ardatza (horizontala) metalak adierazteko, eta y ardatza
(bertikala) neurtutako aldagaia (metalaren dentsitatea) adierazteko.

2. urratsa

Marraztu x eta y ardatzak. X ardatzean, banatu metal guztiak
uniformeki. Y ardatzean, erabili neurtutako aldagaiaren baliorik
txikiena eta handiena dituen eskala. Ondoren, eman izen egokia
ardatz bakoitzari.

3. urratsa

Lehenbiziko barra marrazteko, aukeratu lehenengo metala
(magnesioa). Jarraian, marraztu barra bat bertikalki gorantz, harik
eta neurtutako aldagaiaren balioa (1,74) aurkitu arte. Errepikatu
prozesu bera gainerako datuekin.

4. urratsa

Eman iezaiozu titulua grafikoari.

Erabil ezazu alboko barra-diagrama galdera hauei
erantzuteko:
1. Zer masa du 6,37 mL-ko bolumena duen burdinazko
laginak?
a. 0,089 g; b. 1,24 g; c. 7,87 g; d. 50,1 g
2. Zer bolumen du 25,1 g-ko masa duen zilarrezko
pieza batek?
a. 8,25 mL; b. 2,39 mL; c. 5,73 mL; d. 3,46 mL
3. Esperimentu batean, substantzia ezezagun baten
masa eta bolumena neurtu eta emaitza hauek lortu
dira: masa = 28,4 g; bolumena = 2,5 mL.
Zein izango da substantzia ezezaguna?
a. zinka; b. magnesioa; c. beruna; d. burdina.
4. Idatz itzazu grafikoa erabiliz erantzun daitezkeen
galdera pare bat.

Dentsitatea (g/mL)

Barra-grafikoak interpretatzea
12,4
11,6
10,8
9,9
9,1
8,3
7,5
6,6
5,8
4,0
4,1
3,3
2,5
1,7
0,8
0,0
Magnesioa

Zinka

Burdina

Kobrea

Zilarra

Beruna
Metala
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Celsius

Kelvin

Fahrenheit

1.6 Tenperatura
37. Dakizunez, tenperatura termometroen bidez neurtzen da. Zertan

uraren
irakite-puntua
uraren
izozte-puntua

zero
absolutua

100 ºC

373 K

272 ºF

0 ºC

273 K

32 ºF

-273 ºC

0K

-459 ºF

1.5 irudia. Tenperatura-eskalak.

oinarritzen dira tresna horiek?

38. Zergatik da 0 °C izotzaren urtze-puntua? Eta 100 °C uraren irakitepuntua? Izotzaren urtze-tenperatura beste zenbaki baten bidez
adieraz al liteke? Azal ezazu.
39. Azter ezazu irudiko tenperatura-eskalei buruzko informazioa, eta
esan ezazu zertan diren berdinak eta zertan ezberdinak.

Termometro-eskalak egiteko bi puntu finko aukeratzen dira, eta bakoitzari, hitzarmenez,
tenperatura jakin bat egokitzen zaio. Puntu finkoek konstanteak eta lortzen errazak izan
behar dute. Adibidez, uraren urtze- eta irakite-tenperaturak puntu finkoak dira (presioa
1 atm izanik).

40. Laborategian, 1.000 mL ur duzu hauspeakin-ontzi batean, girotenperaturan. Jarraian, ur hori bi hauspeakin-ontzitan banatu duzu:
batean, 600 mL isuri duzu; bestean, aldiz, 400 mL. Zer tenperatura
izango du hauspeakin-ontzi bakoitzeko urak?
41. Etxeko bainuontzia urez beterik duzula, uraren tenperatura neurtu
eta 30 °C dela ikusi duzu. Bainuontzitik litro bete ur ateratzen
baduzu, zer tenperatura izango du bainuontziko urak? Eta
bainuontzitik atera duzun urak? Tenperaturari buruzko zer ondorio
atera dezakezu esperimentuaren emaitzak ikusita?
Esperimentu bera egingo bazenu masa edo bolumena neurtzeko,
zer emaitza lortuko zenuke?
Neurtzeko prozesua dela-eta, zertan bereizten
dira masa, bolumena eta tenperatura?
42. Alboko irudiko hauspeakin-ontzian, 200 mL ur
dago 18 °C-an. Egin itzazu nahaste hauek, eta
azter ezazu nola aldatuko diren magnitude
hauek: masa, bolumena, dentsitatea eta
tenperatura.
a. 200 mL ur 18 °C-an eta 300 mL ur 18 °C-an
b. 200 mL ur 18 °C-an eta 100 mL ur 18 °C-an
Hasieran
Esp

V
(mL)

m
(g)

d
(g/mL)

Bukaeran
T
(°C)

V
(mL)

m
(g)

d
(g/mL)

T
(°C)

a.
b.

Aztertutako magnitudeen artetik, zein dira neurketan erabilitako
materia kantitatearen mendekoak eta zein mendekotasunik gabeak?
24

1. multzoa. Materiaren propietateak

FISIKA-KIMIKADBH2-Ikaslea_Maquetación110/07/1909:39Página25

1.7 Erroreak
43. Doitasunez neurtzea. Hainbat neurketa egiten ditugu egunero.
Neurketa horien emaitzak jakinarazi nahi baditugu, nola ziurta
dezakegu edonork ulertuko duela zehazki zer esan nahi dugun?
Unitaterik gabeko hitz lausoak (zehaztugabeak) erabiliz gero, ez
dugu gure helburua lortuko. Egin ezazue beheko jarduera praktikoa
ikusteko nahasmendua sortzen dela neurketen emaitzak adierazteko
unitate ez-estandarrak erabiliz gero.

1.6 irudia. Neurri-unitate ez-estandarrak.

1. Taldekide guztien artean, aukera itzazue gelako zenbait objektu
(hiru edo lau).
2. Neur ezazue objektu bakoitza nork bere oinaren luzera baliatuta,
eta idatz itzazue emaitzak zientzia-koadernoan.
3. Aldera itzazue zuen neurriak eta gelakideenak.
4. Zientzia-koadernoan, deskriba ezazue zergatik ez den egokia
oinaren luzera erabiltzea.
44. Laborategiko jarduera: neurketak ulertzea. Atletismoko proba
batean, atleta batek 4 minutuan 1.500 m egin ditu eta beste atleta
batek 900 segundoan 5 km. Biek ez dituzte unitate berak erabili
beren lasterketak deskribatzeko.
a. Nola aldera ditzakezu bi emaitza horiek?
b. Adieraz itzazu bi emaitzak unitate berdinak erabiliz.
c. Adierazi, argi eta garbi, neurketa bakoitzaren magnitudea eta
neurri-unitatea.
d. Kalkulatu atleta bakoitzaren abiadura.
45. Errore absolutua eta errore erlatiboa. Ba al dakizu zer diren
errore absolutua eta errore erlatiboa? Baiezkoan, defini itzazu bi
kontzeptu horiek. Ezezkoan, bila ezazu informazioa.
Ikasle talde batek uraren irakite-prozesua ikertu du laborategian.
Termometro digital baten laguntzarekin, emaitza hauek lortu ditu
ikasle taldeak:
Esperimentua
Uraren irakite-tenperatura (°C)

1

2

3

4

5

99,6

99,8

100,1

100,2

100

a. Zehaztu zer errore (absolutua eta erlatiboa) egin dituzten ikasleek.
b. Nolakoak izan dira ikasleen neurketak: zehatzak? Doiak?
(Begiratu 26. orrialdeko informazioari)
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Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: neurketak balioestea
Zehaztasuna eta doitasuna
Zehaztasuna eta doitasuna dira egindako behaketa kuantitatiboak, hau da, neurketak, balioesten laguntzen diguten terminoak. Erabiltzen ditugun neurketa-tresnek hainbat zehaztasun- eta doitasun-maila dituzte. Ikerkuntza zientifiko batean
garrantzi handikoa da egindako neurketen zehaztasuna eta doitasuna adieraztea. Horrela, zure txostenean emandako ebidentzia interpretatzeko laguntza izango du edozein irakurlek.
Zehaztasuna. Egindako neurketak elkarren antzekoak diren adierazten du. Adibidez, demagun zu eta zure lagun bat etxetik
eskolara zer distantzia dagoen neurtzen ari zaretela. Distantzia hori hiru alditan neurtu duzue. Zuk 1,5 km-ko distantziako
emaitza lortu duzu hiruretan. Zure lagunak, aldiz, emaitza hauek lortu ditu: 1,6 km, 1,4 km eta 1,5 km. Zure emaitza zehatzagoa da zure lagunarena baino, egindako neurketen balioak berdinak izan direlako kasu guztietan, hau da, emaitzak oso
antzekoak dira (kasu horretan, erabat berdinak).
Doitasuna. Neurketa baten emaitza onartutako baliotik zer hurbil dagoen adierazten du. Litekeena da neurketa-tresna batek,
oso zehatza izan arren, ez izatea doitasun handia. Adibidez, segundoak adierazten dituen erloju batek zehaztasun handiagoa
du minutuak soilik adierazten dituen beste erloju batek baino. Hala ere, lehenengo erlojua atzeratuta badago,
zehatza izan arren ez da doia izango. Beheko irudian ikus dezakegu zertan bereizten diren zehaztasuna eta doitasuna.

1. Aurreko definizioak kontuan hartuta, elkar ezazu irudi bakoitza dagokion ezaugarriekin:
a. zehatza eta doia; b. ez zehatza, ezta doia ere; c. zehatza, baina ez doia; d. doia, baina ez zehatza
2. Ilea garbitzeko xanpu baten dentsitatea 1,15 g/mL da. Esperimentu bat egiten baduzu xanpuaren dentsitatea zehazteko,
zer datu sorta (lau emaitza bildu behar dituzu, gutxienez) lortuko zenuke taulan adierazitako ezaugarriekin bat etortzeko?
Bete itzazu taulako hutsuneak:

Esperimentua

Zehatza eta doia

Ez zehatza, ezta doia ere

Zehatza, baina ez doia

Doia, baina ez zehatza

d (g/mL)

d (g/mL)

d (g/mL)

d (g/mL)

1
2
3
4
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1.8 Propietate orokorrak eta propietate bereizgarriak
Inguruan ditugun objektuei begiratzean, berehala ohartzen gara objektuaren eta hori
osatzen duen substantziaren arteko diferentziaz. Beraz, substantzia berberaz egindako
objektu mota asko aurki ditzakegu. Laborategian, adibidez, plastikozko probetak, inbutuak eta hauspeakin-onziak daude. Modu berean, hainbat substantziarekin egindako
objektu mota bakar bat ere aurki daiteke; adibidez, beirazko, plastikozko edota zeramikazko inbutuak erabiltzen dira.

1.7 irudia. Askotariko materialez eginak dira laborategiko tresnak.

Bi objektu bereizteko erabilitako ezaugarrien artean, batzuk tamainaren eta itxuraren
mendekoak dira: adibidez, kobrezko hari bat erraz toles daiteke, baina kobrezko barra
bat guztiz zurruna da. Ezaugarri orokor deritze horiei. Beste ezaugarri batzuk, ordea,
substantziaren mendekoak dira; hori dela eta, kobrezko hariak eroale onak dira eta
gauza bera gertatuko da kobrezko kaxola batekin. Ezaugarri horiek ez dute zer ikusirik
tamainarekin eta itxurarekin; ezaugarri bereizgarriak dira eta bi substantzia elkarrengandik bereizteko balio dute.
Objektu baten tamaina aldatzen denean aldatzen dira zenbait propietate fisiko, eta horiek tamainaren mendeko propietateak dira. Adibidez, egurrezko bloke baten bolumena 30 mL da, eta masa 20 g. Beste bloke handiago batek 60 mL-ko bolumena eta
40 g-ko masa du. Hortaz, egurrezko blokearen masa eta bolumena tamainarekin aldatzen dira. Hala ere, bi bloke horien dentsitatea berdina da: 0,67 g/mL, alegia. Zenbait
propietate fisiko ez dira objektuaren tamainarekin aldatzen. Dentsitatea aipa dezakegu
horren adibide gisa, hau da, tamainaren mendekotasunik ez duen propietatea da.

46. Lor itzazu egur mota bereko baina tamaina ezberdineko hiru bloke.
Neur itzazu bloke bakoitzaren luzera, zabalera eta altuera. Kalkula itzazu bloke bakoitzaren bolumena eta
dentsitatea. Sailka itzazu propietate horiek tamainaren mendekoak diren ala ez kontuan hartuta.
47. Honako hauek dira igerileku baten dimentsioak:
luzera = 10 m; zabalera = 4 m; sakonera = 2 m. Igerilekua
urez beterik dagoela, nola kalkulatu dezakezu bertan
dagoen ur masa? Bi prozedura deskribatu behar dituzu,
gutxienez.
48. Begiratu 41. eta 42. jarduerei, eta sailka itzazu bertan
aztertutako magnitudeak orokorrak edo bereizgarriak diren
kontuan hartuta.
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Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Zer sentikortasun du zinta metriko batek zentimetro bakoitzak hamar banaketa baditu?
Egoki adierazita al daude zinta horrekin lortutako emaitza hauek?
a. 12,4 cm; b. 13,8 mm; c. 2 m; d. 0,645 m; e. 75,25 cm

2. Beirazko botila huts bat ematen badizute, nola neurtuko duzu?
a. Botilaren bolumen osoa; b. Edukiaren bolumena; c. Beiraren bolumena

3. Zer tresna erabiliko zenuke 12 mL ur neurtzeko?
a. 25 mL-ko bureta; b. 10 mL-ko pipeta graduatua; c. 100 mL-ko probeta. Zergatik?

4. Uretan flotatzen duen eta oliba-olioan hondoratzen den objektu bat duzu. Zer material erabili
da objektua egiteko? Nola jakin dezakezu?

5. Probeta batean A, B eta C likidoak ditugu. Likidoak ez dira nahaskorrak, eta hiru geruza osatzen
dituzte. Hauek dira likidoak eta dagozkien dentsitateak: merkurioa (d = 13,6 g/mL), olioa
(d = 0,92 g/mL) eta ura (d = 1,00 g/ml). Identifika itzazu A, B eta C likidoak.

6. Tamaina bereko bi objektu badituzu, nola jakin dezakezu zeinek duen dentsitate handiena?
7. Bi ikaslek makila berberaren luzera neurtu dute. Horretarako,
30 cm-ko erregela bana erabili dute, nork berea. Ikasle batek
22 cm-ko emaitza adierazi du; besteak, aldiz, 8 cm. Zein izan
daiteke emaitza horien azalpenik probableena?
a. Ikasleetako batek oso gaizki irakurri du erregelaren balioa
b. Erregela bat metalikoa da eta bestea plastikozkoa
c. Ikasleetako batek buruz behera jarri du erregela
d. Erregeletako batek neurri ez-estandarrak adierazten ditu

8. Sailka itzazu magnitude hauek propietate orokorrak edo bereizgarriak diren kontuan hartuta.
a. dentsitatea; b. bolumena; c. luzera.
Magnitude horietatik, zeinek balio du (dute) substantzia bat identifikatzeko?
Nola jakin dezakezu propietate horiek orokorrak ala bereizgarriak diren?

9. Gehienez ere berrogeita hamar hitz erabiliz, labur ezazu atal honetako informazio nagusia.
10. Atal

honetan zer ikasi duzun aztertu ondoren, bururatzen al zaizu beste galderaren bat 14. orrialdeko
“Zer ikasiko dugu gai honetan?” atalean sartzeko?

11. Aukeratu atal honetako bi termino nagusiak, eta eman horien definizioak.
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2 Materiaren agregazio-egoerak: solidoa, likidoa eta gasa.
Eredu Zinetiko Molekularra
Objektuak (substantziak) multzokatzea eta sailkatzea da natura ulertzeko egiten dugun
jardueretako bat. Zenbait ezaugarri komun oinarri hartuta, lehen begiratuan ikus ditzakegun ezberdintasunetan ezkutaturik dauden antzekotasunak aurki ditzakegu.

1.8 irudia. Uraren
agregazio-egoerak.

Jakingo duzunez, materia hiru agregazio-egoera hauen arabera azaltzen da: solidoa,
likidoa eta gasa. Zer ezaugarri komun dute solido-egoeran dauden sistema material
guztiek? Zer alde dute likido-egoeran eta gas-egoeran daudenekin? Galdera horiei erantzuteko, beheko koadroan duzu laguntza:
Solido-egoera

Likido-egoera

Gas-egoera

49. Zer ezaugarri komun dituzte materiaren hiru agregazio-egoerek?
50. Identifikatu materiaren zer agregazio-egoera(k) dagoen (dauden) adierazita baieztapen hauetako
bakoitzean:
a. Bolumena ez da aldatzen beste ontzi batera eramaten denean; b. Oso dentsitate txikia du
c. Ez du itxura (forma) jakinik; d. Itxura eta bolumen jakinak ditu.
51. Baieztapen hauek aztertu, eta esan solidoa, likidoa edo gasa deskribatzen duten:
a. Substantziak ez du bolumen edo itxura jakinik.
b. Substantzia osatzen duten partikulen arteko erakarpen-indarrak oso ahulak dira.
c. Substantzia osatzen duten partikulak egitura zurrun baten bitartez daude elkarri lotuta.
52. Zientzialari batek substantzia gorri baten 25 mL jarri ditu 50 mL-ko ontzi itxi batean. Kolore gorriak ontzi
osoa betetzen duela ikusi du. Zer agregazio-egoeran dago substantzia hori: solidoan, likidoan ala gas-egoeran?
53. Zure ustez, zer propietate komun dituzte likidoek eta gasek?
Zertan bereizten dira solidoak eta likidoak?
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Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: ereduak egitea
Materiaren Eredu Zinetiko Molekularra (korpuskularra)
Zientzian teoria deritzo materia (natura) nola osatuta dagoen edo nola funtzionatzen duen azaltzeko emandako uste edo
suposizio multzoari. Suposizio horietako bakoitzari hipotesia ere esaten zaio. Ereduak egiten dituzte zientzialariek suposizio
horiek irudikatzeko.
Materiaren zenbait propietate azaltzeko, Eredu Zinetiko Molekularra proposatu dute zientzialariek; ikasturte honetan, agregazio-egoerak aztertuko ditugu, eta saiatuko gara haien ezaugarriak azaltzen Eredu Zinetiko Molekularra (EZM) baliatuz;
horrela, materia barrutik nola eratuta dagoen ulertzen eta egoera bakoitzaren ezaugarriak interpretatzen ahaleginduko gara.
Hauek dira eredu horren atal nagusiak:
1. Materia oso partikula txikiz eginda dago. Partikula horiek txikiegiak dira begi hutsez edo mikroskopio batekin ikusteko.
2. Partikulen artean hutsa (espazio hutsa) dago. Espazio huts horren kantitatea aldatu egiten da materiaren agregazio-egoeraren
arabera. Adibidez, gasetan askoz espazio huts gehiago dago solidoetan baino.
3. Materia osatzen duten partikulak etengabe mugitzen dira. Partikula horiek euren kontra elkar jotzen ari dira, eta ontzi itxi
batean egonez gero, baita ontziko hormen kontra ere.
4. Partikulen artean erakarpen-indarrak daude. Indar horien sendotasuna partikula motaren araberakoa da.
5. Energiari esker higitzen dira partikulak. Zenbat eta energia gehiago eduki, hainbat eta arinago higitzen dira partikulak eta
gero eta urrunago egoten dira elkarrengandik.
Beheko koadroan ikus dezakegu nola azaltzen duen EZM-ak materiaren agregazio-egoera bakoitza.
(a) Solido baten partikulak elkarri
sendo lotuta daude, eta ezin dira
aske higitu. Beren posizioan
bibratu baino ezin dute egin.

(b) Likido baten partikulak
elkarrengandik nahiko urrun
daude, eta elkarren gainean
irristatuz higitu daitezke.

(c) Gas baten partikulak
elkarrengandik oso urrun daude,
eta arin higitzen dira norabide
guztietan.

1. Labur itzazu solidoen, likidoen eta gasen zenbait propietate, eta saia zaitez propietate horietakoren bat Eredu Zinetiko
Molekularraren bitartez azaltzen.
2. Eredu Zinetiko Molekularraren arabera:
a. Zergatik ez dute likidoek forma (itxura) finkorik?
b. Zergatik betetzen dute gasek dauden ontziaren bolumen osoa?
Partekatu zure erantzunak zure taldekideekin eta alderatu zuen proposamenak.
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54. Likidoak eta gasak direla-eta, zer informazio ikusten da beheko irudian? Nola azaltzen ditu Eredu
Zinetiko Molekularrak propietate horiek?

1.9 irudia. Eredu Zinetiko Molekularraren irudikapenak ura (likidoa) eta airea (gasa) adierazteko.

55. Irakur ezazu arretaz beheko paragrafoa, eta bete itzazu hutsuneak, termino hauek egoki erabiliz: zehatza;
sendo; egitura; itxura; bolumena; astiro. (Oharra: terminoak deklinatu behar dituzu).
“Likido batek bolumen ……… du, baina itxura zehaztugabea. Likido batean, partikulak ……………
higitzen dira, zorizko norabideetan, baina nahiko ………… daude elkarri lotuta; hortaz, bolumen jakina
dute, baina ez ………… zurruna. Hori horrela izanik, ura, olioa edo ozpina isurtzen badugu ontzi batean,
likidoak bere ………… eusten dio, baina ontziaren …………. hartzen du”.
56. Azter ezazu arretaz beheko irudia eta esan ezazu nola adierazten duen Eredu Zinetiko Molekularrak
materiaren egitura agregazio-egoera bakoitzean.

Zer ezaugarri orokor dituzte solidoek, likidoek eta gasek beren itxura (forma) eta bolumena direla-eta?

57. Hainbat webgune daude Eredu Zinetiko Molekularrari (EZM) buruzko informazioa ematen dutenak. Azter
itzazu behean emandakoak eta esan ezazu EZM-ren zer alderdi (ezaugarri) adierazten dituzten:
a.
b.
c.

31

1. multzoa. Materiaren propietateak

FISIKA-KIMIKADBH2-Ikaslea_Maquetación110/07/1909:39Página32

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Adieraz itzazu likidoek eta solidoek partekatzen dituzten bi propietate.
2. Deskriba ezazu nola higitzen diren partikulak solidoetan, likidoetan eta gasetan.
3.

Aztertu baieztapen hauek, eta esan solidoa, likidoa edo gasa deskribatzen duten:
a. Substantziak bolumen jakina du, baina sartuta dagoen ontziaren itxura (forma) hartzen du.
b. Substantzia osatzen duten partikulak oso urrun daude elkarrengandik.

Ur hotza

Ur beroa

c. Sartuta dagoen ontziaren bolumen osoa betetzen du substantziak.

4. Ikasle batek irudiko marrazkiak egin ditu ur hotzaren eta ur beroaren
egoerak adierazteko. Zer egin du ondo eta zer gaizki marrazki
horietan?

5. Eredu Zinetiko Molekularra erabiliz, nola azal ditzakegu gasen propietate hauek?
a. ez dute formarik; b. ez dute bolumenik.

6. Eredu Zinetiko Molekularra erabiliz, egin itzazu marrazki egokiak, merkurio solidoa, likidoa eta gaseosoa adierazteko.
7. Gehienez ere berrogeita hamar hitz erabiliz, labur ezazu atal honetako informazio nagusia.
8. Atal honetan zer ikasi duzun aztertu ondoren, bururatzen al zaizu beste galderaren bat 14. orrialdeko “Zer ikasiko
dugu gai honetan?” atalean sartzeko?

9. Aukeratu atal honetako bi termino nagusiak, eta eman horien definizioak.

Hizkuntza-trebetasunak lantzen: alderatzea
Solidoak eta gasak
Bi kontzeptu, egitura edo prozesu alderatzen
dituzunean, antzekotasunak eta aldeak aipatzen dituzu.
Antzekotasunak adierazteko, hitz hauek erabiltzen
dituzu: biok, baita… ere, … bezala. Bereizteko, berriz,
beste hauek erabiltzen dituzu: baina, hala ere, …
Era berean, honako galdera hauei erantzun diezaiekezu:
Zertan bereizten dira? Zertan dira berdinak?
Erabil ezazu alboko antolatzaile grafikoa solidoen eta
gasen antzekotasunak eta ezberdintasunak
adierazteko. Bukatzeko, jaso ezazu informazio guztia
paragrafo labur batean.
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3 Egoera-aldaketak. Eredu Zinetiko Molekularra
58. Azter ezazu zer gertatzen ari den irudiko bi egoera hauetan.

Egin ezazu gauza bera egoera hauekin:
a. Ogi-xerra bero baten gainean gurina jarri.
b. Izotzez beteriko ontzi bat mahai gainean utzi.
c. Izozki bat astiro jan.
d. Pizzaren gainean gazta jarri.
Zer egoera-aldaketa gertatu da kasu bakoitzean? Zerk eragin ditu
egoera-aldaketa horiek?
59. Maitanek urez beteriko putzu bat ikusi du goizean kalean.
Eguerdian, putzuko ur guztia desagertu dela konturatu da. Hauen
artetik, zein da gertatutakoari buruzko azalpenik onena?

a. Hotz handia egin du egun osoan.
b. Egun eguzkitsua eta beroa izan da.
c. Ura errepideko aldapan behera joan da.
d. Haize handia ibili da egun osoan.
60. Nola azal ditzakezu aurreko bi jardueretako gertaerak Eredu
Zinetiko Molekularra erabiliz?

Teoria Zinetiko Molekularraren arabera, etengabe higitzen ari diren partikula txikiz osaturik dago materia oro. Partikula horien energia zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta
arinago higitzen dira, eta elkarrengandik urrunago egoteko aukera gehiago izango dute.
Tenperatura igotzean, zabaldu egiten da materia, eta tenperatura jaisten denean, berriz,
uzkurtu egiten da. Materiari nahiko energia ematen edo kentzen bazaio, egoera batetik
beste batera aldatzen da.
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61. 1.10 irudian, eman ezazu gezi bakoitzak adierazitako prozesuaren izena.
62. Kontzeptu-mapa batean, antola ezazu uraren agregazio-egoerei eta -aldaketei
buruzko ahalik eta informazio gehien.
Laguntza gisa, 117. orrialdeko informazioa balioa dezakezu.
63. Azter ezazu arretaz beheko irudia, eta erabil ezazu Eredu Zinetiko
Molekularra uraren agregazio-egoeren aldaketak azaltzeko.
Zer agregazio-egoeran du urak bolumen jakina (zehatza) baina ez itxura?

1.10 irudia. Uraren egoera-aldaketak.

1.11 irudia. Ura solido (izotz puskak), likido (ura) edo gas
(ur-lurruna) egoeran egon daiteke.

64. Ba al dakizu zer diren urtze- eta irakite-tenperaturak?
Zure ustez, zeren mendekoa da uraren irakite-tenperatura?
Zure ustez, faktore hauek eragina al dute uraren irakite-tenperaturan?
– Irakiten jartzen den ur kantitateak.
– Erabilitako su motak (handia, ertaina, txikia…).
– Giro-tenperaturak.
Pentsa ezazu zer esperimentu egin behar diren aurrekoa frogatzeko.
65. Iturriko urez beteriko ontzia modu uniformean berotu dugu, harik eta ura irakiten hasi
den arte. Zer gertatuko da tenperaturarekin? Gutxi gorabehera, zer itxura uste duzu
izango duela tenperatura-denbora grafikoak? Ura berotu ordez, beste likido bat
berotuko bagenu, alkohola adibidez, nola aldatuko litzateke grafikoa?
66. Azter ezazu arretaz bideo honetan emandako informazioa:
Egin ezazu prozesuaren gutxi gorabeherako tenperatura-denbora grafikoa.
Zer gertatzen da tenperaturarekin egoera-aldaketa gertatzen ari den bitartean?
Diseina eta egin ezazu grafikoa egiaztatzeko esperimentua.
67. Jonek eta Mirenek ura irakinarazi nahi dute. Jonek Mirenek baino ur
kantitate txikiagoa jarri du. Su eta termometro mota berdinak erabili
dituzte biek. Urak bi ontzietan irakiten duenean, zer balio izango du
Jonek aztertutako tenperaturak?
a. Mirenek aztertutakoa baino txikiagoa
b. Mirenek aztertutakoa baino handiagoa
c. Mirenek aztertutakoaren berdina
Irakite-tenperaturaren zer ezaugarri adierazten du esperimentuaren
emaitzak?
68. Erantzun iezaiezu irakiteari buruzko galdera hauei:
Jon
a. Likido guztiek 100 °C-an irakiten dutela uste al duzu?
b. Irakite-tenperatura materiaren ezaugarri bereizgarria dela uste duzu? Zergatik?
c. Zertan bereizten dira lurruntzea eta irakitea?
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69. Litekeena al da urak 100 °C-an ez beste tenperatura batean irakitea?
Webgune honetako bideoa lagungarria
izango da.
Zergatik erabiltzen dira sukaldean
presio-lapikoak?
70. Dokumentu osagarria. Nola eragiten dio presioak irakitetenperaturari? Ireki ezazu dokumentu osagarria, eta egin itzazu
1.12 irudia. Presio-lapikoa.
bertan adierazitako jarduerak.
71. Zer egoera-aldaketa ikusten da beheko irudian? Nola deritzo aldaketa gertatzen den tenperaturari?

72. Diseinatu eta egin ezazu esperimentu bat solido baten urtze-puntua zehazteko.
73. Urtze-tenperatura materiaren ezaugarri bereizgarria dela uste al duzu? Zergatik?
74. 22. orrialdeko taulako datuak aztertu ondoren, erantzun iezaiezu galdera hauei:
a. Zer tenperatura-tartean dago etanola likido-egoeran?
b. Esan itzazu 100 °C-an likido diren bi metalen izenak.
75. Termometro bat urez beteriko ontzi batean jarri, eta izozkailuan sartu dugu. Denbora-tarte finkoetan
termometroak adierazitako tenperaturak neurtu ditugu -18 °C lortu arte. Egin ezazu ontziko uraren
tenperatura-denbora grafikoa, modu kualitatiboan.
T (ºC)
76. Alboko grafikoak substantzia likido baten tenperatura-denbora
80
aldaketa adierazten du. Azter itzazu baieztapen hauek eta esan
A
ezazu zuzenak ala okerrak diren:
60
B
a. A zatian likidoa hozten ari da.
b. B zatian substantzia solido-egoeran dago.
C
40
c. C zatian A zatian baino arinago hozten ari da substantzia.
d. C zatian solido-egoeran dago substantzia, eta gero eta hotzago.
20
dago denborak aurrera egin ahala.
5

10

15

20

25

t(min)

Oharra! Dokumentu osagarri guztiak irakaslearen gidaliburuan eta www.erein.eus web orrialdean daude.
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Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Substantzia baten berotze-kurba ikus dezakegu alboko grafikoan.

T ºC
100

a. Zer balio du urtze-puntuak?

D

E

60

b. Zer balio du irakite-puntuak?

20

c. Berotze-kurban, identifikatu A, B, C, D eta E zatiak termino hauekin:
solidoa, likidoa, gasa, urtzea, irakitea
d. Tenperatura hauetan (-80 ºC, -40 ºC, 25 ºC eta 80 ºC) zer agregazioegoera izango du substantziak?

C

-20
B

-60
A
-100

t (min)

2. Substantzia bat solido-egoeran dago giro-tenperaturan (20 °C) eta urez beteriko ontzi batean sartzen denean,
hondoratzen dela ikusten bada. Taulako zer substantzia izan daiteke? Arrazoitu zure erantzuna.
Substantzia

Dentsitatea (g/ml)

Urtze-puntua (°C)

Irakite-puntua (°C)

A

0,85

10

90

B

1,25

–5

80

C

1,45

30

120

3. Zergatik gutxitzen da substantzia baten dentsitatea likido-egoeratik gas-egoerara igarotzean? Baieztapen hauetatik, zeinek azaltzen du ongien prozesua?
a. Substantziaren masa ez da aldatzen, baina bolumena handiagoa da gas-egoeran.
b. Substantziaren bolumena ez da aldatzen, baina masa handiagoa da gas-egoeran.
c. Substantziaren masa eta bolumena, biak, handiagoak dira gas-egoeran.
d. Substantziaren masa eta bolumena, biak, txikiagoak dira gas-egoeran.

4. Nola azaltzen ditu Eredu Zinetiko Molekularrak gurina solidoaren eta
likidoaren egiturak? Zergatik aldatzen da gurinaren agregazio-egoera?

5. Nola aldatuko da gurinaren dentsitatea solido-egoeratik likido-egoerara
igarotzean? Diseinatu eta egin ezazu esperimentu bat zure hipotesia
baieztatzeko.

6. Gehienez ere berrogeita hamar hitz erabiliz, labur ezazu atal honetako informazio nagusia.
7. Atal honetan zer ikasi duzun aztertu ondoren, bururatzen al zaizu beste galderaren bat 14. orrialdeko “Zer ikasiko
dugu gai honetan?” atalean sartzeko?

8. Aukeratu atal honetako bi termino nagusiak, eta eman haien definizioak.
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: definizioak

Ikasi! Kontzeptu bat definitzea haren oinarrizko eta beharrezko ezaugarriak adieraztea da, hark beste inork ez dituenak.
Zerbaiten definizioa idazten duzunean, argi utzi behar duzu zertan ari zaren. Adibide bat aipatzen baduzu, definizioa errazago
ulertuko da.
Gai baten aurkezpena haren definizioarekin hasten da, askotan testuliburuetan. Hala ere, zuk zeuk egingo dituzu funtsezko
kontzeptuen definizioak gai bakoitzaren amaieran, zerbait definitzeko haren deskripzio egokia ezagutu behar baituzu.
Ezaugarriak:
Lehenengo esaldian mugatu behar duzu definitu nahi duzun adigaia (kontzeptua).
Motza eta zehatza (25-30 hitz) egin behar duzu eta antzeko adigaiekin ez nahasteko informazioa eman behar duzu. Sinonimoak eman ditzakezu, baina ez da nahikoa sinonimo hutsa ematearekin.
Definizioak idazteko zenbait molde:
Erlatibozko esaldiak oso erabilgarriak dira.
-(e)n + izena
-az esaten da.
-ri esaten zaio / -ri deitzen zaio.
Definizio bat idaztean ekidin behar da:
Definizioan ez dira erabili behar definitzen den hitza bera edo haren eratorriak.
Irakurlearengana bigarren pertsonan zuzentzea ez da egokia.
“-enean” moldea saihestu behar da.
“Gauza” edo “objektu” hitzak ekidin behar dira.
Praktikatu! Aukera ezazu definiziorik egokiena. Zergatik ez dira egokiak besteak?
a. Abiadura deritzo higikari batek denbora-tarte jakin batean ibilitako distantziari. Adibidez, 10 metro 1 segundoan.
b. Higikari bat arin edo motel higitzen den adierazten du abiadurak.
c. Higikari batek 1 segundoan 30 metro egiten dituenean, daraman abiadura 30 m/s dela esaten da.
d. Gauza baten abiadura 30 m/s da, gauzak 1 segundoan 30 metro egiten baditu.
Aplikatu! Ikasturtean zehar, ikasiko dituzun gai guztien glosarioa osatzen joango zara.

Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hiztegia
Dentsitatea
Hitz-mapa
1. Binaka, ikasle bakoitzak irudiko hitz-maparen antzeko bat
osatuko du, hitza edo kontzeptua (dentsitatea) argitzeko.

Antzeko hitza
edo sinonimoa
Hitza edo
kontzeptua

2. Bukatutakoan, bakoitzak bere hitz-mapa eta taldekideak
egindakoa alderatuko ditu.
Txerta ezazu
hitza esaldi
batean

Definizioa
testuliburuan

Sor ezazu
marrazki
edo ikur bat
hitza adierazteko

Definizioa zure
hitzetan
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Bukaerako jarduerak

B1. Arazo-egoera: zuhaitz baten propietateak neurtzea

Testuingurua. Hasieran (15. orrialdean) ikusi dugunez, berebiziko garrantzia dauka neurketak egiteko prozedurak zientzian.
Jarraian, gai horrekin zerikusia duen arazo (problema) bati erantzuten saiatuko zara; horretarako, behean egindako galderei
erantzun (jarduerak egin) eta adierazitako ataza gauzatu beharko duzu.
Arazoa. Zer prozedura esperimentalari jarrraitu behar zaio eguneroko zenbait objektu neurtzeko?
Ataza. Eguneroko zenbait objekturen (substantzien) propietateak neurtzeko esperimentua diseinatzea eta egitea. Egindako
lanaren laborategiko txostena egitea eta aurkeztea.
Jarduerak
1. Irudiko tresnak erabiliz, beheko zuhaitzaren zer propietateak
neurtu daitezke?
2. Posible izango al da zuhaitzaren propietate horiek zuzenean
neurtzea?
3. Irudiko egoeran, zer egin dezake neskak zuhaitzaren gutxi
gorabeherako altuera neurtzeko?
4. Nola jakin dezake neskak zer pisu daukan zuhaitzak, gutxi
gorabehera?
5. Aurreko prozesuetan, zer garranzia dute objektu (substantzia) baten propietateak orokorrak edo bereizgarraiak
izateak?
6. Diseinatu eta egin ezazu laborategiko esperimentua zuhaitzaren magnitude hauek zehazteko: altuera, bolumena,
masa, dentsitatea.
7. Sor ezazu taula bat esperimentuaren emaitzak jasotzeko.
Ataza. Egindako lan esperimentalaren txostena egitea eta
ikastalde osoaren aurrean aurkeztea. Txosten horretan, datuak analizatuko dituzu eta neurtutako propietateak orokorrak edo bereizgarriak diren zehaztuko duzu.
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B2. Integrazio-jarduera: datuak aztertzea
Urtze- eta irakite-puntuak
Lehenago planteatuko arazo-egoerari erantzuna emateko gai izan zara, baina nola erantzungo duzu egoera berri baten aurrean? Hori jakiteko, jarraian planteatutako jarduerak burutu beharko dituzu.
Testuingurua. Dakigunez, oso garrantzi handiko propietateak dira substantzia baten urtze- eta irakite- puntuak. Datu horiek
egoki erabiliz, tenperatura jakin batean substantzia baten agregazio-egoera jakin dezakegu eta substantzia horrek izan ditzakeen egoera-aldaketak aurresan ditzakegu
Arazoa. Nola jakin dezakegu zer egoeran dagoen substantzia bat eta zer aldaketak izan ditzakeen?
Ataza. Substantziak identifikatzea (baita agregazio-egoerak ere), fusio-puntua eta irakite-puntua erabiliz (taulak eta grafikoak
erabiliz).
Jarduerak
1. Lau substantziaren (elementu kimikoren) urtze- eta irakite-puntuak ikus ditzakegu beheko taulan.
Substantzia
Aluminioa

Burdina

Magnesioa

Merkurioa

Urtze-puntua (°C)

660

1.540

650

-39

Irakite-puntua (°C)

2.520

2.760

1.100

357

Beheko galderei erantzuteko, elementu bat baino gehiago eman dezakezu:
a. Taulako zer substantzia da: (i) likidoa 0°C-an? (ii) solidoa 1500°C-an? (iii) gasa 500°C-an?
2. Nitrogenoaren urtze- eta irakite-puntuak adierazita daude beheko eskalan:

(i) Adierazi, gezi egokiaren bidez, uraren izozte-puntuari dagokion tenperatura.
(ii) Ura likidoa denean, zer egoera fisikoan dago nitrogenoa?
a. Solidoa ; b. likidoa ; c. gasa
(iii) Zer egoera fisikoan dago nitrogenoa -200°C-an?
a. Solidoa ; b. likidoa ; c. gasa
3. Tenperatura jakin bat emanda, nola jakin dezakegu substantzia bat likido, solido edo gas egoeran dagoen?
Ataza. Txosten batean, datuak aztertzeko prozedura azaltzea eta ikastalde osoaren aurrean aurkeztea.
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