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Kazasker nedir?
Yolunmug kaza kazasker denir (Ce-

mal/Orta-2)

6l9ek gegitleri nelerdir?
Boy olgeyi, kilo olgeyi ve kesir 6l9eyi

(AySe/Ortaokul-2)

Fotosentez nedir?
Ayrn dUnyaya yaklagrp uzaklagmasrna

fotosentez denir. (Davut/Lise-1), Fotoi-
raflayrp sentezlemek olayrna fotosentez
denir. (Orgun/Lise-1), Bitkilerin derin ne-
fes alrp vermesine fotosentez denir.

Tiirkiye'nin iizel konumunu aglkla-
ytnn?

Ttirkiye gok ozel bir konuma sahiptir.

Ozel bir konuma sahiptirden dolayr ozel

konum bagka kimseyi ilgilendirmez. Ama

etrafrmrzdaki devletler 6zel konumumuza

karrgrp dururlar. Halbuki hic karrsmamalr-

lar. (Selim/Ortaokul-2)

AH 5U cOCUKLAR

Diinyamlz nasll olugmugtur?
Dunyamrzr insanlar kurmugtur. Drin-

yamrz temiz sulaq temiz hava ve temiz
yollarr yani temiz yollarla dunyamrz gLizel

bir gekilde olugur. (Seda/Ortaokul-2)

Boylam nedir?

Mesela kaprnrn oraya gittiyimizde bo-

yunuzu olgebilirsiniz, buna boylam denir.

(YavuzlOrtaokul-2), Bir geklin duz bir ge-

kilde destek olmadan durmasldrr. (Ser-

darlOrtaoku l-2)

Dr9 ticaret agrlr nedir?
En drg ve en yabancr, gok uzak agrklara

yaprlan ticarete drg ticaret agr!r diyoruz,

(Bilal/Ortaokul-2), Drgarr ihrag etti!imiz
mallar yolda hasara uf rarsa veya yerine

ulagamazsa buna drg ticaret agr!r denir.

(Mahmut/Ortaokul-2)

Terliksi hayvan ne demektir?
Terlik giymeden dolagrp duran deyigik

turdeki hayvanlara Terliksi hayvan denir.

(Sevda/Lise- 1 )

Enlem nedir?
Bir canlrnrn boyunu posunu dlgmeye

yarayan Sey. (Ali/Ortaokul-2)

Tantm ne demektir?
Tanrm, bir varlr{a bir geye ozgri nite-

likleri belirtilmesi niteligi bigim geklindeki

kelimeyi belirten anlam, tarif... (Meryem/
Lise-2)

Kryamet giinii ne demektir?
Ktyamet gunu yani gerdek gecesidir.

O gr.in her gey gok kotr.i olur. Blitrin gece

kryamet kopuverir. (Serpil - ilkokul 5), Kr-

yamet gunu her geyin klymetli oldulu bir
gr-indrir. (Kemal - Ilkokul 5)

滲晰



13.O0
Vricut formdan bir hayli drigmrigtrlr.

Verimlilik gun ortalamasrnrn o/o20 agalr-
srndadrr, Br-itrin organlar en alt drizeyde

galrsrr, sadece safra 6!le yemefini haz-

mettirmek igin faaliyettedir,

14.OO

Kendimizi bitkin hissederiz. Qtjnkt)

tansiyon ve hormon d{izeyi diigmiigtur.

Dig doktorundan korkan kigi doktora bu

saatte randevu almalrdrr. Qunkti bu saatte

acryr daha az hissederiz, Lokal anestezi

uzun stire devam eder (30 dakika). Sa-

bahlarr bu srire 12 dakika, akgamlan ise

19 dakikadrr.

15.OO

Yeni iglere haztr olun, enerjimiz geri

gelmigtir, belle$imiz tam formundadtr.

ikinci kez verimlilife yaklagrr; ama ve-

rimlilik sabahkinden azdtr,

16.0O
Spor faaliyetleri igin en iyi saattir. Tan-

siyon ve dolagrm gok iyi durumdadtr. An-

trenmanlar igin de en iyi zamandtr. Asit

6nleyici ilaglarrn etkisi bu saatte gok iyi-

d ir.

17.0O
Organlartn faaliyeti rjst dtizeydedir'

Kuvvetimiz artar, oksijenin harcanmast

fazlalagtr. B6brekler ve mesane 6zellikle

gok galrgrr. Ttrnaklartn ve sagln en gabuk

uzadr!t zamandtr. Fakat mide t'ilseri olan

hastalar igin durum kritiktir. Olleden son-

ra geg saatlerde ve akgamrn ilk saatlerin-

de midedeki asit miktart fazlalaStr. Saat

17.00'ye do$ru mide kanamastndan dola-

yr hastaneye gelenlerin saylsl artar.

18.0O
Akgam yemeli igin iyi bir saattir. Pank-

reas bu saatte 6zellikle aktiftir.

19.OO

Kan bastnct ve nabtz genellikle bu sa-

atte tembellegir. Bu nedenle kan bastnct

d0guren ilaglar konusunda dikkatli olma-

Irsrnrz, bu ilaglar tehlikeli olabilirler. Sinir

sistemi tizerinde etkili olan ilaglartn tesiri

de bu saatte fazladtr.

20.oo
Karacilerdeki ya! drizeyi dr.iger ve kir-

li kan kalbe her zamankinden daha fazla

akar. Alerjisi olanlar ve astrmlrlar ilaglarrnr

bu saatte almalrdrrlar. Etkisi hemen g6rLl-

lrir. Antibiyotikler de az dozda altnsa bile

etkileri en uist dUzeyde olur.

21.O0
Sindirim organlartntn gtinlUk gdrevi

sona ermigtir. Davetleri sevenler dikkatli

olmalrdrrlar. Gelen her 9ey midede saba-

ha kadar hazmedilmeden kaltr ve bu du-

rum tehlikelidir. Kalan yemekler balrrsak

sahasrndaki mukozaya htlcum eder' O

yr.izden bu saatte ozellikle kilolu olanlar

yemek konusunda dikkatli davranmaltdtr-

la r.

22.OO

Bu saatte vUcudumuzun polisi akyu-

varlar ozellikle aktiftirler. Dozu azalttlma-

sr gereken ilaglar igin bu gok elverigli bir

saattir. Bu ilaglar yanlrg zamanda alrndrIr

takdirde enfeksiyon tehlikesi fazlalagtr.

Sigara igenler, bu saate dikkat etmelidir-

ler; grinkti vticut bu saatten sonra nikotin

gibi zehirleri daha zor atar.

23.OO

Organizma gLin boyunca aktif bir 5e-

kilde faaliyet gosteren stres hormonunun

salgrlamastnt durdurur. Bu saatte sakinle-

giriz, rahatlanz, gevSeriz. Tam dinlenme

saatidir. Metabolizmanrn faaliyeti en alt

dUzeydedir. Tansiyon, kalbin attmt ve vLi-

cut rsrsr dr.iger. Gebelerde dolum sanctlart

golunlukla bu saatte olur' Qiinkti sanclya

neden olan gebelik hormonlartntn salgl-

lanmasr r.ist dUzeydedir.

24.OO

Uyudu!umuzda deri hrlcreleri durma-
dan galrgrr, gr.indriz oldu$undan daha srk

bciltintirler. ilk rUya safhasr baglar, yanm
saat iginde rtiya gdrmeye baglarlz.

o1.oo
Verimlilif imiz en alt dijzeydedir. Bu sa-

atte h6l6 galrganlar hata yaparlar, dikkat

son derece azalrr. Qunkr.i vticut kendini

uyumaya programlamrgttr, ktsa zamanda

en derin uykuya daltntr.

o2.oo
Gorme zayrflar, tepkiler yavaglar. Bu

nedenle trafik kazalan bu saatte daha

fazla olur, Vricut so!ula gok hassastlr, 9a-

buk rigur. Fakat derimiz actYa kargt fazla

hassas defildir.

o3.oo
Bedensel ve ruhsal olarak karanltk bir

safhadrr. Melatonin hormonunun salgt-

lanmast tembel ve kararstz yapar. intihar
edenlerin sayrsr fazlalagtr.

o4.oo
Stres hormonundan enerji kazantrtz.

Enfarkttis krizleri saat dOrt ile altt arastn-

da ozellikle fazladrr. Qtinkti kan bastnct

gok yr.ikselir, kalp damarlart gabuk gerilir.

Gebe kadrnlar igin de dolum yapma ola-

srlr!rnrn en yr.iksek oldu!u zamandtr'

o5.oo
Vr.icuttaki erkeklik hormonu salgtlan-

masr artar. Stres hormonun konsantras-

yonu bizi faaliyete gegirmigtir. Bu hormon

gtindUz delerinin tam altt kattna gtkar'

Yani hormon salgtlamast en ust dUzeye

grkmaya hazrrlanmaktadrr. VUcudumuz

harekete geger, kaybolan enerji yeniden

geri gelir. Artrk yeni bir gUne baglamak

igin vticudumuz hazrrdtr, KE
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