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MATERIA ETA HAREN PROPIETATEAK 

      Izan duzue zerrendako elementu guztiak sailkatzerik? Zergatik ote? Azter dezagun, bada. 

1. ZER DA MATERIA? 

Nahiz eta materia hitza askotan erabili, batzuetan ez dugu asmatzen materia zer den 
esaten. Nola identifikatu materia? Dena da materia? Materia motak daude? Nolakoak? 

A.1     Begiratu argazki honi, eta osatu zerrenda bat 
bertako elementuen materien izenekin. 

A.2   Hitz hauek irakurrita, esan zein diren materia eta zein ez, zuen ustez: ura, papera, musika, 
adimena, loreak, airea, burdina, alaitasuna, kea, hodeiak, logura eta beroa. 

A.3  Alderatu aurreko bi aktibitateetako erantzunak. Saiatu ondorioztatzen zergatik aukeratu dituzuen 
batzuk materiatzat eta besteak ez. 

Hau ondoriozta dezakegu: 

 MASA eta BOLUMENA dituen guztia da MATERIA. 
Masak materia kantitatea adierazten du; bolumenak, aldiz, materiak zer espazio hartzen duen. 
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A.5 

Demagun airea materia dela diozuela: nola egiaztatuko zenukete hori? Bildu talde txikitan, eta 
diseinatu metodo bat. Adierazi zer material erabili behar diren eta zer prozedura jarraitu behar 
den. 

Sartu Interneteko helbide honetan, eta egin itzazue bertan diren MATERIAri buruzko jarduerak: 
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/mat/mat1.htm 

2. ZER DIRA MAGNITUDE  FISIKOAK? ZER DA 

     MAGNITUDE FISIKOAK NEURTZEA? 

Aurreko atalean, masari eta bolumenari buruz hitz egin dugu. Baina zer-nolako kontzeptuak dira horiek? 
Nola adierazten dira haien balioak? 

A.6 Aztertu irudi hauek, eta, papera eta boligrafoa besterik erabili gabe, erantzun 

galderoi: 

a) Goiko bi irudiotako zirkulu gorriak, berdinak ala ezberdinak dira? Egiaztatu. 
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b) Handiagoa da irudiko txapelaren altuera oinarriaren 
zabalera baino? Egiaztatu. 

c) Zer egin behar izan duzue aurreko galderen emaitzak egiaztatzeko? 

A.7 Demagun altzari-denda batera joan garela eta gustatzen zaigun marmolezko mahai bat ikusi 
dugula bertan. Haren prezioa galdetu eta garestia iruditu zaigunez, pentsatu dugu marmolari 
ezagun bati esatea halako bat egiteko. 
Mahaiaren tamainari egoki iritzita, erabaki dugu boligrafo baten laguntzarekin kalkulatzea 
mahaiak zer tamaina duen, esateko marmolariari nolakoa nahi dugun. Zer prozedura jarraitu 
behar izango dugu? Zer ari gara egiten? 

Aurreko bi jardueretatik, hau ondoriozta dezakegu: 

Zerbait NEURTZEA da eredutzat hartzen dugun patroi batekin alderatzea. Eredutzat hartzen  
denari NEURRI UNITATE deritzo, eta neurgarria den guztiari, MAGNITUDE. 

A.8 Adierazi adibide hauen artean zeintzuk diren neurgarriak eta zeintzuk ez; hots, 
zeintzuk diren magnitudeak eta zeintzuk ez: 

 

BAI EZ 

MAITASUNA 
LUZERA 
DENBORA 
EDERTASUNA 
BOLUMENA 
MASA 
ALAITASUNA 
ABIADURA 
AZALERA 
AHULTASUNA 
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A.9 Neurtu zure mahaiaren luzera eta zabalera, neurri-unitate gisa esku-ahurra erabilita; eta idatzi 
emaitzak. Gero, alderatu zure emaitzak alboko ikaskideak lortutakoekin. Berdinak dira? 
Zergatik? Egokia da luzerak neurtzeko esku-ahurrak erabiltzea? Azaldu zergatik. 

A.10 Bizkotxo gozo bat egiteko asmoz, osagai hauek dituen errezeta aukeratu dugu: 
       Limoi-zaporeko jogurt bat 
       Jogurt-poto bat oliba olio 
       Bi jogurt-poto azukre 
       Hiru jogurt-poto irin 
       3 arrautza 
       Royal legamia-zorrotxo bi 
       Gurin apur bat 

A) Zer erabili da olio, azukre eta irin kantitateak neurtzeko? 

B) Tamaina berekoak dira salgai dauden jogurt-ontzi guztiak? 

C) Orduan, zer-nolako arazoak nabaritzen dituzue osagai-zerrenda horrekin? 
Zergatik? 

Aurreko jardueretan ikusi dugun moduan, unitate bat erabili behar da beti magnitude 
bat neurtzeko; baina, denok elkar ulertzeko, komeni da guztiok ezagutzen dugun 
unitate bat hartzea patroitzat. Hori dela eta, sistema finko bat erabiltzen dute munduko 
herri gehienetan: NAZIOARTEKO UNITATE SISTEMA (SI). Ikasturte honetan, unitate- 
sistema horretako hainbat unitate erabiliko ditugu; hauek, adibidez: 

A.11 Aipatu hiru unitate A.8 jardueran aukeratu dituzuen magnitude bakoitzerako, 
eta izan dadila haietako bat Nazioarteko Sistemakoa. Zein dira magnitude 
eratorriak? Zergatik? 
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MAGNITUDEA IKURRA UNITATEA 

LUZERA L Metroa ( m ) 

MASA m Kilogramo (kg ) 

DENBORA t Segundo (s ) 
 
Aurreko taulan aipatu ditugun magnitudeak OINARRIZKO MAGNITUDE deitzen dira.  Askotan, 
zenbait magnitude neurtzeko, oinarrizko magnitudeon arteko konbinazio  matematikoak egin 
behar izaten dira. Adibidez: higikari baten abiadura neurtzeko,  distantzia eta denbora neurtu, eta 
bion arteko zatiketa egin behar da. Hala gertatzen  denean, magnitudeak MAGNITUDE 
ERATORRIAK direla esaten da. 
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A.12 Aipatu lau magnitude neurgarri, eta esan zer unitate erabiltzen den Nazioarteko Unitate 
Sisteman haiek neurtzeko. 

Pertsonaren ezaugarri hauen artean, zein dira magnitudeak? : altuera,  edertasuna, adimena, 
azkartasuna, masa eta alaitasuna. Zergatik?  

A.13 

A.14 Honako testu honetan, besaulki bat deskribatzen da. Besaulkiaren hainbat 
propietate nabarmendu ditugu letra lodiz. Esan horietako zein propietate neur 
daitezkeen eta zein ez: 

Besaulki bat erosi dugu, 2,5 m-ko luzera, 85 cm-ko zabalera eta 95 cm-ko altuera 
dituena. Egurrezko lau hanka zilindriko ditu, 5 cm-ko erradiokoa bakoitza. Ukitzean 
leuna den eta itxura distiratsua duen oihal batez tapizaturik dago. Besaulkiak, gutxi 
gorabehera, 70 kg-ko masa du. Kolore urdin argia du, eta oso erosoa da: nahiz eta 
luzaroan jesarrita egon, ez du eragiten bizkarreko minik (nahi beste denbora egin 
genezake bertan); beraz, erosketa ona egin dugula uste dugu. 
 

NEURGARRIAK EZ-NEURGARRIA 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Beraz, aurrekoen artean, zein dira magnitudeak? eta zein ez? 
  
A.15 Sailkatu unitate hauek zer magnituderi dagozkien kontuan hartuta: m, mm, mg, 

m
2
, s, cm

3
, kg, mL, L, km

2
, dL, h, hg, dam

2
, mm, dm

3 
eta urtea. 

MASA LUZERA AZALERA BOLUMENA DENBORA 

A.16 Adierazi zer unitate erabiliko zenuketen honako hauek neurtzeko: 
a) Bilbotik Donostiarako distantzia 
b) Inurri baten luzera 
c) Zaldi baten masa 
d) Zure ikasgelaren bolumena 
e) Zure etxearen azalera 
f) Orrialde honen azalera 
g) Boligrafo baten masa 
h) Boligrafo baten luzera 

  A.17 
 
Demagun 200 mL-ko edukierako probeta bat daukagula. Zenbateko bolumena 
adieraz dezake, gehienez, cm

3
-tan adierazita? 

Demagun pertsona batek 50.000 cm
3

 ur kontsumitzen dituela dutxa bat hartzen 
duen bakoitzean; bainua hartzen duenean, aldiz, 0,3 m

3
. Noiz erabiltzen du ur 

gehiago? Zenbat gehiago? 

A.18 
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A.19 Adierazi neurri hauek SI sisteman: 

   NEURRIA 
2,03 g 
2,42 mg 
3 T 
2 km 

SI Sisteman 
    NEURRIA 
1,6 mm 
500 cm

3 
200 cm

2 
5 cm 

SI Sisteman 



 


