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1.  İnsanların evrende gerçekleşen olayları anlama, doğaya in-
sanlığın yararına yön verebilme isteği, fizik biliminin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Fizik; madde ve enerji arasındaki etki-
leşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylar ile ilgili man-
tıklı açıklamalar getirmeye çalışan bir bilim dalıdır. Fizik bilimi; 
evrendeki olayları sebep sonuç ilişkileriyle birbirine bağlar, 
maddenin temel özelliklerini inceler, temel yapıtaşlarını arar, 
bunların etkileşimini araştırır ve evrendeki düzenliliği keşfet-
meye çalışır.

 Fizik bilimi ile ilgili olarak;

 I. Fizik biliminin nasıl ortaya çıktığı?

 II. Fizik biliminin neyi incelediği?

 III. Evrendeki olayları birbirine nasıl bağladığı?

	 Verilen	araştırma	sorularından	hangilerinin	cevabına	par-
çadan	ulaşılabilir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

2.  Kullandığımız telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, otomo-
biller ve hızlı trenler, hayatımızı ve mesleklerimizi kolaylaş-
tıran birçok alet ve araç, fizikteki gelişmeler sayesinde ya-
pılmıştır. Uzay araştırmaları sırasında yapılan buluşlarda şu 
an hayatımızın içindedir; uydular, kablosuz ağlarla iletişim, 
navigasyon, kablosuz aletler, kumandalar, telefon, bilgisayar 
oyunlarında kullandığımız joystick (coystik), kulak termomet-
resi, vakum aletleri vb. örnekler verebiliriz.

	 Yukarıda	verilenlere	göre,

 I. Fiziğin teknolojiye katkısı olduğu ifade edilmiştir.

 II. Fiziğin uzay araştırmalarına da katkısı vardır.

 III. Fizikteki gelişmeler sayesinde hayatımızda birçok kolaylık 
oluşmuştur.

	 ifadelerinden	hangilerine	ulaşılabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

3.  Gezegenlerin
Hareket Yasaları

Kepler (1619) Newton (1687) Maxwell (1864) Hertz (1887)

Hareket
Yasaları

Elektromanyetik
Teori

Elektromanyetik
Dalgalar

Görelilik
Teorisi

Einstein (1915) Schrodinger (1926) Cern (2013)

Kuantum
Mekaniği

Higgs Bozonu

 Bir doğa bilimi olan fizik bilimi yıllar içinde değişebilen ve 
gelişebilen bilgiler topluluğudur. Fizik bilimi ile uğraşan bilim 
insanlarının çalışmaları, evren ve evrendeki olaylar hakkında 
yeni bilgiler edinmemizi sağlamıştır.

	 Yukarıda	verilen	bilimsel	gelişmeler	ile	ilgili,

 I. Bilim insanları zaman ilerledikçe sürekli araştırmalarına 
devam ettiklerine,

 II. Bilim insanlarının yeni Teoriler ve yasalar ortaya koydu-
ğuna,

 III. Fizik biliminin diğer disiplinlerle nasıl bir bağlantısı oldu-
ğuna

	 ifadelerinden	hangilerine	ulaşılabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

  D) I ve II E) II ve III 

4.  I. Atom altı parçacıkların davranışını inceler.

 II. Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketlerini gözlemler.

 III. Hücre içindeki organellerin yapı ve görevlerini araştırır.

	 Yukarıda	verilenlerden	hangileri	fizik	biliminin	alanına	gir-
mektedir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 
ÖRNEKTİR
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5.  Doğa bilimi olan fiziğin felsefe, biyoloji, kimya, teknoloji, mühen-
dislik, sanat, spor ve matematik gibi bir çok alanla ilişkisi vardır. 
Canlıları inceleyen bilim dalı olan biyolojide fizik kanunlarının bü-
yük rolü vardır. Gözümüze gelen ışınların göz merceği tarafından 
kırılarak görüntüsünün oluşması, fiziğin bir alt alanı olan optik ile 
açıklanır. Kalbimizin kanı pompalaması basınç kavramıyla, bitki-
lerin suyu köklerinden yapraklara kadar iletmesi basınç kavra-
mıyla ve kılcallık olaylarıyla ilgilidir. Kulağımızın sesleri duyması, 
midede gerçekleşen fiziksel sindirim gibi birçok olayda fizik ka-
nunlarıyla açıklanır.

	 Yukarıda	verilen	parça	ile	ilgili	olarak,

 I. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisine

 II. Fiziğin alt alanlarının olduğuna,

 III. Fiziğin bir doğa bilimi olduğuna

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

6.  Manyetik levitasyon treni “MAGLEV” sözcüğü ingilizce “mag-
netic levitation” sözcüklerinin kısaltılmasıyla elde edilmiş, 
yani “manyetik olarak havada tutma, yükseltme” anlamına 
geliyor. Maglev tren teknolojisi, büyük ölçüde geliştirilme 
aşamasında olduğu için henüz yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmamıştır. Elektromanyetik alan sayesiyde havada asılı 
duran tren, mıknatısların birbirini itip çekme prensibine bağlı 
olarak hareket eder. Raylardan yukarıda duran bu trenler, 
sürtünme kuvvetinin etkisi ortadan kaldırıldığı için enerji kaybı 
yaşamaz ve bu sayede çok yüksek hızlı hareket edebilirler. 

 

	 Yukarıda	 verilen	 bilgilere	 göre	 MAGLEV	 trenini	 çalışma	
prensibi	fiziğin	hangi	alt	dalına	girmektedir?

 A) Mekanik

 B) Elektrik

 C) Termodinamik

 D) Manyetizma

 E) Katıhal fiziği

7.  Fizik biliminin alt alanlarını ve uygulama alanlarının birçok mes-
lek alanına faydası bulunmaktadır.

	 Bu	meslek	alanları	ile	ilgili	olarak,

 I. Bilgisayar teknolojisinde bilgi kaydedici ortamlar, şarj edile-
bilir piller, katıhâl fiziğinin bir ürünüdür.

 II. Tıp alanında röntgen çekimi ve lazer kullanımı fiziğin alt alanı 
olan optik ile ilgilidir.

 III. Mühendislik alanında vinçler, makine ve arabaların çalışma-
ları ve depreme karşı dayanıklı binaların yapımı fiziğin alt 
alanı olan mekanik ile ilgilidir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

8.  I. Küresel ısınma sonucu buzullardaki erime devam ediyor.

 II. Gemiler pusula ile yönlerini bulabiliyorlar.

 III. Isı alış verişi yapan sistemlerde sistemlerin sıcaklığı, fiziksel 
hali, boyutları, özkütlesi ve direnci değişmektedir.

 IV. Yer altı sıcak su kaynaklarından elde edilen enerji turizme 
katkı sağlamaktadır.

	 Verilen	cümlelerden	hangileri	fiziğin	alt	dallarından	olan	ter-
modinamik	ile	ilgilidir?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I, III ve IV

  D) II, III ve IV E) I, II ve III 

9.  Ölçme araçları ile ölçülen büyüklük eşleştirmeleri aşağıdaki gi-
bidir.

 

I.

II.

III.

Sıcaklık

Kronometre

Eşit kollu terazi

Voltmetre

Ağırlık

Potansiyel fark

	 Buna	göre,	bu	eşleştirmelerden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) II ve III E) I ve III 

ÖRNEKTİR
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1.  Ali sınıfında ve okulunda oldukça başarılı bir öğrenci olup 

hayalinde büyüyünce CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Mer-
kezi) gibi bir araştırma merkezinden Türkiye’de kurmayı ve 
bu araştırma merkezinde yüksek hızlara ulaşan parçacıkları 
çarpıştırarak ortaya çıkabileceğini düşündüğü parçacıkların 
birbiriyle olan etkileşimlerini incelemeyi planlamaktadır.

	 Buna	göre,	Ali	akademik	olarak	fiziğin	hangi	alt	alanında	
çalışmalarını	yapmalıdır?

 A) Yüksek enerji ve plazma fiziği

 B) Atom fiziği

 C) Nükleer fizik

 D) Katıhal fiziği

 E) Termodinamik

2.  Ülkemizde Cumhuriyet döneminden önce Osmanlı impara-
torluğunda uzunluk ölçüsü birimi olarak arşın, kulaç, endaze, 
kütle birimi olarak ise okka, çeki, dirhem gibi birimler kullanıl-
mıştır. Ülkeler arası ilişkiler ve ticaret arttıkça ölçü birimle-
rinde birlik ve bir standart sağlamak zorunlu hale gelmiş ve 
Uluslararası Birim sistemi (SI) oluşturulmuştur. Bilimsel çalış-
malarda ölçmeler çok hassas yapılır. Bu nedenle de ölçme-
nin bilimdeki yeri çok önemlidir.

 Aşağıda verilen tabloda bazı temel büyüklükler, uluslararası 
birim sistemindeki birimi ve ölçme aracı verilirken bir yanlışlık 
yapılmıştır.

 

Temel
Büyüklükler

Uluslar	Arası	Birim	
Sistemindeki	Birimi Ölçme	Aracı

Uzunluk Metre Metre

Kütle Kilogram Dinamometre

Zaman Saniye Kronometre

Elektrik akımı Volt Ampermetre

Sıcaklık Kelvin Termometre

	 Yapılan	bu	yanlışlığın	nerede	olduğu	aşağıdakilerden	han-
gisinde	doğru	bir	şekilde	verilmiştir?

 A) Uzunluğun birimi yanlış yazılmıştır.

 B) Kütleyi ölçme aracı ve elektrik akımının birimi yanlış yazıl-
mıştır.

 C) Zamanı ölçme aracı ve sıcaklığın birimi yanlış yazılmıştır.

 D) Elektrik akımının birimi ve sıcaklığı ölçme aracı yanlış ya-
zılmıştır.

 E) Zamanın birimi yanlış yazılmıştır.

3.  Ahmet sabah işe giderken arabasının çalışmadığını anlayın-
ca yaklaşık 10.000 N ağırlığındaki arabasını itmek zorunda 
kalmıştır. Yolda gördüğü arkadaşından arabasını itmesi için 
yardım istemiştir. Arkadaşı 150N’luk kuvvet uygulayarak ara-
bayı itmiştir. Araba yavaş yavaş harekete geçip 20 km/h hıza 
ulaştığında, Ahmet arabayı yaklaşık 40 metre yol aldıktan 
sonra çalıştırmayı başarmıştır.

 Ahmet’in başından geçen bu olayda bazı fiziksel büyüklükler 
verilmektedir.

	 Bu	 fiziksel	 büyüklükler	 aşağıda	 verilenlerden	 hangisinde	
doğru	bir	şekilde	sınıflandırılmıştır?

 

Vektörel	Büyüklükler Skaler	Büyüklükler

A) Kuvvet, hız Ağırlık, alınan yol

B) Kuvvet, hız, ağırlık Alınan yol

C) Ağırlık, kuvvet Sürat, yerdeğiştirme

D) Yerdeğiştirme, hız Kütle, kuvvet

E) Kuvvet, hız Kütle, yerdeğiştirme

4.  

 Atom çekirdeğini ve çekirdekteki taneciklerin birbirleriyle 
olan etkileşimlerini, kararsız çekirdeklerin yaptıkları ışımaları 
inceler. Çekirdek bozunmaları sırasında açığa çıkan ener-
ji, nükleer santrallerde kontrol altına alınarak bir çok ülke 
tarafından enerji üretiminde kullanılmaktadır. ülkemizde de 
Mersin Akkuyu’da nükleer santral kurma çalışmaları devam 
etmektedir.

	 Yukarıda	anlatılan	nükleer	enerji	ile	ilgili	olarak	aşağıdaki-
lerden	hangisi	yanlıştır?

 A) Atom’un çekirdeğinde gerçekleşmektedir.

 B) Nükleer santrallerde enerji üretilmektedir.

 C) Ülkemizde de nükleer enerji kullanılmaktadır.

 D) Fiziğin alt dallarındandır.

 E) Bir çok ülke tarafından enerji üretiminde kullanılmaktadır.
ÖRNEKTİR
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5.  Fizikte türetilmiş büyüklüklerden olan hızın birimi  
metre/saniye’dir.

	 Hızın	 birimi	metre/saniye	 ifadesine	 bakıldığında	 hangi	 iki	
temel	büyüklüğün	kullanılmasıyla	“Hız”	türetilmiştir?

 A) Kütle - sıcaklık

 B) Uzunluk - zaman

 C) Uzunluk - sürat

 D) Madde miktarı - uzunluk

 E) Zaman - sıcaklık

6.  Bir fizik öğretmeni sınıfa metre, eşit kollu terazi, kronomet-
re, ampermetre, termometre ve fotometre getirerek fizikteki 
bazı büyüklükleri anlatmayı planlamıştır.

	 Buna	göre,	öğretmenin	anlatacağı	konunun	başlığı	aşağı-
dakilerden	hangisinde	doğru	verilmiştir?

 A) Fizikteki türetilmiş büyüklükler

 B) Fizikteki vektörel büyüklükler

 C) Fizikteki temel büyüklükler

 D) Evrendeki temel kuvvetler

 E) Fizikteki temas gerektiren kuvvetler

7.  “Bir sıraya iki öğrenciden biri 3N, diğeri 5N kuvvet uyguluyor 
olsun.”

	 Verilen	 durumun	 vektörel	 büyüklüklere	 doğru	 bir	 örnek	
olabilmesi	için	nasıl	bir	düzeltme	yapılmalıdır?

 A) Büyüklüklerin bir tanesi verilmeliydi

 B) Kuvvetin birimi m/s olmalıydı

 C) Kuvvetlerin yönü belirtilmeliydi

 D) Kuvvet ifadesi yerine hız ifadesi kullanılmalıydı

 E) Kuvvetlerin büyüklüğü eşit verilmeliydi

8.  TAEK
(Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu)

1963 yılında ülkemizde birçok 
alanda bilimsel ve teknolojik 
araştırmalar yapmak amacıy-
la kurulmuştur.

TÜBİTAK
(Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu)

Türk silahlı kuvvetlerinin 
haberleşme ve cihaz ihtiyaç-
larını karşılamak üzere 1975 
yılında kurulmuştur.

ASELSAN
(Askeri Elektronik Silah 
Sanayi)

1956 yılında ülkemizde nük-
leer teknolojiden yararlanıl-
masını sağlamada öncü 
olması amacıyla kurulmuştur.

	 Yukarıda	 verilen	 bilim	 araştırma	 merkezlerinin	 kuruluş	
amaçları	ile	doğru	bir	şekilde	eşleştirmesi	aşağıdakilerden	
hangisinde	doğru	olarak	verilmiştir?

 A)   B)   C)  

  D)  E)  

9.  Aynı doğrultudaki vektörler K, L ve M noktalarına şekillerdeki 
gibi etki ediyor.

 

F1 = 8N F3 = 6N
F5 = 8N

F6 = 7NF4 = 7N

6N = F2

K L
M

	 Buna	göre	K,	L	ve	M	noktalarına	etki	eden	toplam	vektör	
kaç	Newton’dur?

 

K L M

A) 14 13 15

B) 14 1 1

C) 2 1 1

D) 2 13 15

E) 2 13 1ÖRNEKTİR
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1.  Bir	 termosun	 kütlesi	 620	 g	 olduğuna	
göre,	 termosun	 kütlesi	 kilogram	 cinsin-
den	nedir?

 A) 0,062 B) 0,62 C) 6,2

  D) 62 000 E) 620 000 

2.  

384.400 km

Dünya Ay

 Dünya’nın Ay’a uzaklığı yaklaşık 384.400’km’dir.

	 Aralarındaki	mesafenin	metre	cinsinden	karşılığı	nedir?

 A) 384,4

 B) 38.440

 C) 3.844.000

 D) 38.440.000

 E) 384.400.000

3.  

35 cm
4 cm

20 cm

Yandaki	 resimde	 defte-
rin	kalındığı	4	cm,	uzun-
luğu	35	cm	ve	eni	20	cm	
olduğuna	 göre,	 defterin	
hacmi	kaç	cm3	tür?

 A) 2800 B) 2200 C) 1800

  D) 1400 E) 1000 

4.  

11 cm

 Bir basketbol topunun yarıçapı yaklaşık 11 cm’dir.

	 Buna	göre,	basketbol	topunun	küre	şeklinde	olduğu	kabul	
edilirse	hacmi	kaç	cm3	tür?	(p = 3 alınız.)

 A) 484 B) 1331 C) 3254

  D) 4331 E) 5324 

5.  

3 m

r = 1 m

Yarıçapı	 1	m	ve	yüksekliği	 3	m	
olan	silindir	biçimindeki	zeytin-
yağı	varilinin	 içine	kaç	m3 zey-
tinyağı	konulabilir?

 A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

6.  İç dolu küre şeklindeki misket, başlangıçta içinde 300 cm3 sevi-
yesine kadar su bulunan dereceli silindire atılıyor.

 

408 cm3

Misket

300 cm3

Su

Su

Misket

 Dereceli silindire misket atıldıktan sonra su seviyesi 
408 cm3 ü gösteriyor.

	 Buna	göre,	misketin	yarıçapı	kaç	cm’dir?

 A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4

ÖRNEKTİR
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7.  

50 cm
40

 cm

30 cm

 İnşaatta çalışan işçiler kenar uzunlukları 30 cm, 40 cm ve 50 cm 
olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabı tamamen dolduracak 
kadar harç hazırlıyorlar. İşçiler hazırladıkları harçtan, herbirinin 
yarıçapı 5 cm olan küre yapabilmek için küçük parçalar ala-
rak bunları dondurup sertleştiriyorlar.

	 Buna	göre,	yarıçapı	5	cm	olan	kürelerden	kaç	tane	yapabi-
lirler?	(p = 3 alınız.)

 A) 150 B) 120 C) 100 D) 80 E) 75

8.  36 cm

12 cm

6 
cm

 Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki 
kutu kenar uzunluğu 3 cm olan akıl küpleri ile tamamen do-
ludur.

	 Buna	 göre,	 dikdörtgen	 şeklindeki	 kutunun	 içine	 kaç	 tane	
akıl	küpü	konulmuştur?

 A) 96 B) 88 C) 72 D) 64 E) 56

9.  Düzgün şekli olmayan cisimlerin hacmi, sıvıda erimemek şar-
tıyla, ölçeklendirilmiş kaplardaki sıvılardan yararlanarak bulunur. 
Yoğunluğu sıvının yoğunluğunda büyük bu gibi cisimler içinde 
belirli miktarda sıvı bulunan kaba bırakıldığında sıvı seviyesi yük-
selir. Kaptaki sıvı seviyeleri arasındaki fark cismin batan hacmi 
kadardır.

 Şekil-I Şekil-II

Taş

60 cm3
68 cm3

72 cm3

Şekil-III

Taş

 Şekilde 60 cm3 seviyesine kadar su ile dolu olan dereceli 
silindire önce taş daha sonra plastik top şekildeki gibi atılıyor. 
Taş tamamen batmış olup plastik topun yarısı batmıştır.

	 Bu	duruma	göre,

 I. Taşın hacmi 8 cm3 tür.

 II. Platik topun batan hacmi 4 cm3 tür.

 III. Plastik topun hacmi 8 cm3 tür.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

  D) I ve II E) I, II ve III 

10.  

 Eskiden altın ve değerli taşların alım satımlarında gram ye-
rine keçiboynuzu mevyesinin çekirdekleri kullanılırdı. Bu çe-
kirdekler karat olarak adlandırılmaktaydı. Karat kelimesi, keçi 
boynuzu meyvesinin latince adı olan “keration” dan gelmek-
tedir. Kütle birimi olan karat 0,2 grama eşittir. Dünyanın en 
büyük ve en değerli elmaslarından biri olan kaşıkçı elması 86 
karattır ve İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir.

	 Verilen	bilgilere	göre,	kaşıkçı	elması	kaç	gramdır?

 A) 0,172 B) 1,72 C) 17,2 D) 172 E) 1720
ÖRNEKTİR
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1.  Taşma seviyesi 200 cm3 çizgisinde olan bir taşırma kabı 

Şekil-I’deki gibi 150 cm3 çizgisine kadar su ile doludur.

 

200 cm2

150 cm2

Şekil-I

 Tabanı kare ve kenar uzunluğu 2 cm olan dikdörtgen prizma-
sı şeklindeki cisim taşırma kabına bırakılıyor ve Şekil-II’deki 
gibi 10 cm3 su taşıyor.

 

200 cm2

10 cm2

Su

h

2 cm

Şekil-II

	 Buna	göre,	dikdörtgen	prizmasının	yüksekliği	kaç	cm’dir?

 A) 8 B) 10 C) 15 D) 18 E) 20

2.  Ahmet sütçüden 2,5 dm3 süt, bakkaldan 1.000 ml su ve 
2400 cm3 zeytinyağı alıyor.

 2,5 dm3

Süt

1000 ml

Su

2400 cm3

Zeytinyağı

	 Buna	göre,	 bu	 sıvıların	hacimleri	 ile	 ilgili	 doğru	 sıralama	
aşağıdakilerden	hangisinde	verilmiştir?

 A) süt > zeytinyağı > su

 B) zeytinyağı > su > süt

 C) su > süt > zeytinyağı

 D) zeytinyağı > süt > su

 E) süt > su > zeytinyağı

3.  

1 litre
Zeytinyağı

1 litre
Etil alkol

1 litre
Su

 Şekilde verilen 1 litre zeytinyağı, etil alkol ve suyun özküt-

leleri sırası ile dzeytinyağı = 0,92 g/cm3, detil alkol = 0,81 g/cm3, 

dsu = 1 g/cm3 olarak veriliyor.

	 Buna	göre,	 1	 litre	zeytinyağı,	etil	alkol	ve	suyun	kütleleri	
aşağıda	verilenlerden	hangisinde	doğru	verilmiştir?

 A) Zeytinyağı: 0,92 gram
     Etil alkol: 0,81 gram
             Su: 0,1 gram

 B) Zeytinyağı: 9,2 gram
     Etil alkol: 8,1 gram
             Su: 10 gram

 C) Zeytinyağı: 92 gram
     Etil alkol: 81 gram
             Su: 100 gram

 D) Zeytinyağı: 920 gram
     Etil alkol: 810 gram
             Su: 1000 gram

 E) Zeytinyağı: 9200 gram
     Etil alkol: 8100 gram
             Su: 10000 gram

4.  

 Şekilde verilen altın küre 193 gram olup 10 cm3 hacmindedir.

	 Buna	göre,	altının	özkütlesi	kaç	g/cm3	tür?

 A) 1,93 B) 19,3 C) 193 D) 1930 E) 19300ÖRNEKTİR
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5.  

 Şekilde altın sarısı renginde 10 mm çapında neodyum mık-
natıs bilyelerden oluşturulan küp şekildeki gibidir. Küp şekli 
oluşturulan bilyeler 60 mm kenar uzunlukları olan küp şek-
lindeki paket kutulara konularak muhafaza ediliyor.

	 Buna	göre,	kutular	içindeki	boşluk	kaç	mm3	tür?	 	
(p = 3 alınız.)

 A) 54 000 B) 72 000 C) 108 000

  D) 16 200 E) 216 000 

6.  Bazı maddelerin 15 °C ve 1 atmosfer basınç altındaki özkütleleri 
tabloda verilmiştir.

 

Madde Özkütle	(g/cm3)

Cıva 13,60

Kurşun 11,30

Demir 7,80

Zeytinyağı 0,92

	 Bu	maddelerle	ilgili	olarak,

 I. Bu maddelerden eşit hacimde alındığında en hafif zeytin-
yağı gelir.

 II. 10 cm3 demirin kütlesi 78 gram olur.

 III. Özkütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

  D) I ve III E) I, II ve III 

7.  

h = 20 cm
r = 5 cm

K L

r = 5 cm

 Şekilde verilen bloklardan K silindiri özkütlesi 0,4 g/cm3 
L küresi öz kütlesi 1,2 g/cm3 olan maddelerden yapılmıştır. 

	 K	 silindirinin	 kütlesi	mK,	 L	 küresinin	 kütlesi	mL	 olduğuna	

göre,	
m

m

L

K
	oranı	kaçtır?	(p = 3 alınız.)

 A) 12 B) 9 C) 8 D) 5 E) 1

8.  Kütle (g)

Hacim (V)

K
L

M

50 10 15 20

10

20

30

40

 Kütle-hacim grafiği verilen K, L ve M maddeleri sıvı halde 
olup birbirine karışmıyor.

	 K,	L	ve	M	sıvıları	bir	kaba	konulduğunda	kaptaki	görünüşü	
aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	verilmiştir?

 

A) B) C) D) E)

K

L

M

L

K

M

M

L

K

M

K

L

L

M
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1.  

92 gram
100 cm3

Madde Zeytinyağı

Özkütle (g/cm3) 0,92

 Bir kap içinde 92 gram zeytinyağı varken hacmi 100 cm3 tür.

	 Bu	kaba	aynı	sıcaklıkta	92	gram	zeytinyağı	daha	eklendi-
ğinde	zeytinyağının	kütle,	hacim,	özkütlesi	ile	ilgili,

 

184

Kütle

Hacim
100 200

I

92

Özkütle (g/cm3)

Hacim
100 200

II

0,92

1,84

Özkütle

Kütle
92 184

III

0,92

	 çizilen	grafiklerden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III 

2.  Saflık derecesine göre altın alaşımları 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar, 
10 ayar olarak adlandırılır. Örneğin kuyumcularda satılan bile-
zikler genellikle 22 ayardır. 22 ayar altının %91,6’sı altın, kalan 
%8,4’lük kısmı da bakır, gümüş ya da nikelden oluşur. 18 ayar 
altında %75,14 oranında, 14 ayar altında ise %58,5 oranında altın 
bulunur. Bu bilgilere göre Ahmet bey kuyumcudan 200 gram 
18 ayar altın ve 150 gram 14 ayar altın almıştır.

	 Buna	göre,	Ahmet	beyin	aldığı	 350	gramlık	 altının	 içinde	
kaç	gramı	saf	altındır?

 A) 87,75 B) 150,28 C) 212,14

  D) 238,03 E) 312,16 

3.  Süt, su ve bu sıvıların karışımından oluşan süt-su karışımının 
kütle hacim grafiği verilmiştir.

 

Kütle

Hacim

d1 = (süt)

d2 = (süt-su)

d3 = (su)

	 Grafikte	verilenlere	göre,

 I. Özkütleler arasındaki ilişkiye göre (süt-su) karışımının yo-
ğunluk değeri su ile süt arasındadır.

 II. Öz kütleler arasındaki ilişkiye göre d1 > d2 > d3 olur.

 III. Süte bir miktar daha su karıştırılırsa karışımın yoğunluğu 
d3 e daha yakın olur.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III 

4.  Günlük hayatımızda yer alan bir çok uygulama incelendiğin-
de maddenin özkütle özelliğinin önem taşıdığı görülmektedir. 
Örneğin gemilerin yüzmesi, ısınan havanın yükselmesi, uçan 
balonun yükselmesi, süt kaymağının yüzeyde toplanması 
rüzgârın oluşması, kan ve idrar tahlilinin yapılması gibi bir 
çok konuda özkütle bilgisi kullanılır. Özkütle farkı hayatımızı 
kolaylaştıran bir çok uygulamada bizlere kolaylık sağlamak-
tadır.

	 Özkütle	farkı	ile	ilgili	olarak,

 I. Özkütlesi az olan daha yukarıda özkütlesi çok olan daha 
aşağıda kalır.

 II. Sıcak hava balonlarının yükselebilmesi çin içindeki hava 
ısıtılır ve özkütlesi azaltılır dolayısıyla balonun yükselme-
si sağlanır.

 III. Demirden yapılar gemiler geniş yapıları ve içinin oyuk 
yapılması sebebiyle içinde barındırdığı hava toplam öz-
kütleyi azaltır ve bu sayede suda yüzebilir

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

  D) I ve III E) I, II ve III 
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5.  

 Göller ve denizler soğuk havalarda yüzeyden donmaya baş-
lar. Bu durum su altındaki canlıların kış aylarında da yaşaya-
bilmesine olanak sağlar. Eğer su dipten donmaya başlasaydı 
yüzeye kadar donan suda canlılar yaşayamazdı.

	 Bu	bilgilere	göre,

 I. Buzun özkütlesi suyun öz kütlesinden küçüktür.

 II. Buz üstten donduğunda oluşturduğu katman sayesinde 
buzun altındaki su ortamı çok fazla soğumadığından do-
layı canlılar yaşamına devam ediyor.

 III. Eğer buzun özkütlesi suyun özkütlesinden fazla olsaydı 
buz dağları oluşmazdı.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III 

6.  Hacim (cm3)

Sıcaklık (°C)

Özkütle (g/cm3)

Sıcaklık (°C)
+4

1

+40 0

 Suyun özkütlesinin ve hacminin sıcaklığa bağlı olarak değişi-
mi grafiklerde verilmiştir.

	 Grafikteki	bilgilere	göre	aşağıda	verilen	ifadelerden	hangisi	
yanlıştır?

 A) +4 °C’de suyun öz kütesi en büyük değeri alır.

 B) 0 °C’den +4 °C’e kadar ısınan suyun hacmi artar.

 C) 0 °C’den +4 °C’ye kadar ısınan suyun özkütlesi artar.

 D) Suyun sıcaklığı +4 °C’deyken ısıtılsada soğutulsa da hac-
mi artar.

 E) Suyun sıcaklığı +4 °C’deyken ısıtılsada soğutulsa da özküt-
lesi azalır.

7.  

 Güç ve zenginlik sembolü olan altın genellikte alüvyonlu ya-
taklarda kumla karışmış parçacıklar veya kuvars yapılı kayalar 
içeresinde dağılmış ince damarlar arasında bulunur. Kayaların 
parçalanması sonucu altın mineralleri kum ve çakıl içerisine 
karışır. Altın kırıntıları diğer maddelerden ayırmak için elek 
veya tavalama yöntemi adı verilen bir yöntemle altın kırıntıları 
diğer maddelerden ayrıştırılır. Alüvyonlu akarsu yataklarında 
bulunan altın, kum ve çakıl karışımı su içinde tava şeklindeki 
elek adı verilen kaplarda döndürülür. Altının özkütlesi diğer 
maddelerin özkütlesinden daha büyük olduğu için altın tane-
cikleri dibe çöker. Elek biraz eğik tutularak sarsılınca kum ve 
diğer parçacıklar savrularak altın taneciklerinden ayrılmış olur.

	 Altın	taneciklerinin	kum	ve	çakıl	taneciklerinden	ayrımı	ile	
ilgili	olarak,

 I. Özkütle farkından yararlanılmıştır.

 II. Elek veya tavalama yöntemi ile altın kırıntıları diğer mad-
delerden ayrıştırılmıştır.

 III. Altının özkütlesi büyük olduğu için suyun yüzeyinde kalıp 
kum ve çakıldan ayrışmıştır.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III 

8.  Ebru yapımında kullanılan kaba, ebru teknesi adı verilir. Ebru 
teknesindeki suyun özkütlesi desen oluşturmada önemli bir 
etkendir. Su yeterince yoğun değilse figür oluşturmada zor-
luk çekilir. Bu nedenle saf suyun içine kitre ya da benzeri 
maddeler karıştırılır ve suda çözünmeleri sağlanır. Böylece 
suyun özkütlesi artar ve su yapışkan bir kıvam alır.

	 Bu	bilgilere	göre,

 I. Suyun içine atılan kitlenin özkütlesi suyun yoğunluğun-
dan küçüktür.

 II. Suyun özkütlesi suyun üzerindeki ebru desenini oluştu-
ran boyaların öz kütlesinden daha büyüktür.

 III. Figür oluşumunda özkütle farkı oluşması gerekmektedir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 
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1.  

c

a

b

Özkütlesi d olan türdeş bir maddeden ya-
pılan içi dolu dikdörtgen prizmasının bo-
yutları a, b ve c’dir.

	 Dayanıklılık	bir	cismin	kesit	alanının	hacmine	oranı	ile	doğ-
ru	orantılı	olan	bir	büyüklük	olduğuna	göre,	şekildeki	dik-
dörtgen	prizması	ile	ilgili	olarak,

 I. kesit alanı = a.b’dir.

 II. Hacmi = a.b.c’dir.

 III. Dayanıklılığı a kesit alanı
Hacim

 = a.b
a.b.c

 = 1
c

 olur.

 IV. c uzunluğu artırılırsa dayanıklılığıda artar.

	 eşitlik	ve	ifadelerden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV

  D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 

2.  Dayanıklılık, fiziksel anlamda en basit haliyle cisme ait sabit 
ile cismin kesit alanının hacmine oranına denir. Dayanıklılık 
cismin ebatlarıyla ters orantılıdır. Yani cismin ebatları arttıkça 
dayanıklılık azalır. Aynı hacimlerde cisimler düşünüldüğünde 
en çok dayanıklılığı küre gösterir. Karıncanın kendinden çok 
daha ağır cisimleri kaldırabilmesi, küp şekerin zor kırılması, 
bilyelerin kolay kolay kırılmaması dayanıklılık ilkesinden ileri 
gelir.

	 Parçadan	dayanıklılık	ile	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangi-
sine	ulaşılamaz?

 A) Dayanıklılığın tanımına

 B) Cisimlerin ebatlarıyla doğru orantılı olduğuna

 C) Günlük hayattaki örneklerine

 D) Dayanıklılığın bir cismin kesit alanının hacmine oranına 
bağlı olduğuna

 E) Karıncaların dayanıklı olabildiğine

3.  I II

III

	 Su	damlalarının	temas	ettikleri	yüzeylerle	ilgili	olarak,

 I. Su damlasının adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden 
büyüktür.

 II. Su damlası adezyon etkisiyle bulunduğu yüzeyi ıslatmak-
tadır.

 III. Adezyon sıvı-katı moleküllerinin arasında gerçekleşmesi 
sonucunda, sıvı madde ile katı madde birbirine yapışır.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

  D) I ve III E) I, II ve III 

4.  Ahmet: Kohezyon; Aynı cins atomların ya da moleküllerin 
kendi aralırndaki çekim kuvvetine kohezyon (birbi-
rini tutma) denir. Örneğin balın, bal kavanozundan 
çıkarılan tahta kaşığa yapışması

Ali: Adezyon; farklı cins moleküllerin birbirine yapış-
masını sağlayan çekim kuvvetine adezyon (ya-
pışma) denir. Örneğin cıvanın herhangi bir yüzeye 
düştüğünde küresel bir şekilde kalması

	 Ahmet	ve	Ali’nin	kohezyon	ve	adezyon	kavramları	ve	ver-
diği	örnekler	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?

 A) Ahmet kohezyon kavramını doğru tanımlamış örneğini 
doğru vermiştir.

 B) Ali adezyon kavramını doğru tanımlamış örneğini doğru 
vermiştir.

 C) Ahmet ve Ali tanımlamaları doğru vermiş örnekleri yanlış 
vermiştir.

 D) Ahmet ve Ali tanımlamaları yanlış vermiş örnekleri doğru 
vermiştir.

 E) Ahmet ve Ali tanımlamaları da örneği de yanlış vermiştir.
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 Kendi kendini temizleme özelliğine sahip olan lotus çiçeğinin yü-
zeyinde bulunan çok küçük yapılar sayesinde yaprakları ıslan-
mamaktadır. Yapraktaki su damlacıkları toprağa doğru kayarken 
üzerindeki tozu, çamuru, böcekleri ve diğer kirleri beraberinde 
taşımaktadır. Bilim insanları lotus bitkisinin bu özeliğinden yola 
çıkarak suyu iten, kendi kendini temizleyen akıllı yüzeyler ge-
liştirmektedir. Sileceklere gerek duyulmadan otomobil camları, 
kirlenmeyen ve ıslanmayan kumaşlar, buğulanmayan banyo 
aynaları, kendi kendini temizleyen bina dış cepheleri günlük ha-
yatımıza giren uygulamalardan sadece bir kaçıdır.

	 Lotus	çiçeği	ve	akıllı	yüzeyler	ile	ilgili	olarak,

 I. Lotus çiçeğinin yüzeyindeki su damlacığının kohezyon 
kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür.

 II. Akıllı yüzeylerde adezyon kuvvetini azaltabilecek özel-
likler sayesinde bir çok eşyanın temizliği daha kolay ola-
caktır.

 III. Akıllı yüzeylerde su damlacıklarının kohezyon kuvvetinin 
adezyon kuvvetinden büyük olması hedeflenmektedir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

6.  Dikdörtgen şeklindeki K, L ve M cisimlerinin kesit alanı ve 
hacimleri ile ilgili bilgiler tabloda verilmiştir.

 

K L M

Kesit	Alanı 2S S 3S

Hacim 6S 4S 5S

	 Buna	göre,	cisimlerin	DK,	DL	ve	DM	dayanıklılıkları	arasın-
daki	büyüklük	ilişkisi	nedir?

 A) DM > DK > DL

 B) DK > DM > DL

 C) DM > DL > DK

 D) DL > DM > DK

 E) DK > DL > DM

7.  

K
sıvısı

L
sıvısı

Düşey kesiti şekilde gibi olan camdan ya-
pılmış silindir biçimindeki özdeş kılcal bo-
ruların içindeki türdeş K ve L sıvıları şekil-
deki gibi dengededir.

	 Buna	göre,

 I. Temas ettikleri yüzeyi ıslatan sıvıların yüzeyi çukur olur. 
Bu sıvıya K sıvısı örnektir.

 II. K sıvısının yüzeyinin çukur olmasının sebebi sıvı ile cam 
silindir arasındaki adezyonunun, K sıvısının molekülleri 
arasındaki kohezyondan büyük olmasıdır.

 III. Temas ettikleri yüzeyi ıslatamayan sıvıların yüzeyi ise 
tümsek olur. Bu sıvıya L sıvısı örnektir.

 IV. L sıvısının tümsek olmasının sebebi sıvı molekülleri ara-
sındaki kohezyonun, sıvı ile cam arasındaki adezyondan 
büyük olmasıdır.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Verilen bilgilerin tamamı doğrudur.

 B) I ve III doğrudur.

 C) II ve IV doğrudur.

 D) I ve II doğrudur.

 E) III ve IV doğrudur.

8.  Dayanıklılık kesit alanı ile doğru orantılı olarak değişir. Örne-
ğin bir halatın kalınlığı artırıldığında taşıyabileceği yük miktarı 
da artar. Binalarda taşıyıcı sütun adı verilen kolonların kalınlı-
ğı ve sayısı olması gerekenden az olursa binanın dayanıklılığı 
azalır, en ufak bir sarsıntıda yıkılabilir.

	 Dayanıklılık	ile	ilgili	olarak,

 I. Kalınlığı artan cisimlerin dayanıklılığı artar.

 II. Günlük hayatta kullanılan malzemeler dayanıklılık hesap-
laması yapılacak şekilde üretilmelidir.

 III. Binaların kolonlarının dayanıklılığın artırılmasıyla binalar-
da daha güvenli bir şekilde kat sayısı artırılabilir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

  D) I ve III E) I, II ve III 
ÖRNEKTİR
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1.  

Ağızına kadar sıvı ile dolu bir bardağa su seviyesin-
den bakıldığında suyun yüzeyinin esnek bir zar gibi 
hafif bombeli durduğu görülür. Durgun sıvıların 
yüzeyinin, moleküller arasındaki gerilme kuvvetinin 
etkisiyle esnek bir zar gibi görünmesine yüzey 
gerilimi denir. Sıvı yüzeyinin gergin ve esnek bir zar 
gibi davranması durumu, sıvı yüzeyindeki mole-
küllere etki eden kohezyon kuvveti ile açıklanabilir.

 Yüzey	gerilimi	ile	ilgili	olarak,

 I. Su yüzeyindeki gerginlik kohezyon kuvveti ile açıklanır.

 II. Durgun sıvıların molekülleri arasında bir gerilme kuvveti 
vardır.

 III. Yüzey gerilimi sıvının yüzeyinde gözlemlenmektedir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

2.  K

Şekil-I Şekil-II Şekil-III

30° C su

L M

30° C tuzlu su 70° C su

 Özdeş K, L ve M kılcal boruları şekillerdeki gibi sıcaklıkları ve 
özellikleri verilen sıvıların içerisine konuluyor.

	 Bu	sıvıların	K,	L	ve	M	kılcal	borularındaki	yükselme	miktarı	hK,	
hL	ve	hM	arasındaki	ilişki	nedir?

 A) hK > hL > hM

 B) hL > hK > hM

 C) hM > hK > hL

 D) hK > hM > hL

 E) hM > hL > hK

3.  

 Şekilde	verilen	ataş	su	yüzeyinde	durabildiğine	göre,

 I. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde ataş su yüzeyinde kala-
bilmiştir.

 II. Eğer ataş dik olarak su yüzeyine bırakılsaydı yine batma-
dan dik durabilirdi.

 III. Ataşın batmadan durabilmesi su moleküllerinin yüzeyde 
oluşturduğu gerilimin etkisinden dolayıdır.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III

  D) I ve III E) II ve III 

4.  

Üstü
kaymaklanmış

çorba

Sıcak
çorba

Üstü
kaymaklanmış

süt

Sıcak
süt

 Maddenin cinsine bağlı olarak yüzey gerilimine etki eden fak-
törlerden biri sıcaklıktır.

	 Resimde	verilenlere	göre,

 I. Sıcaklığı azalan bir maddenin yüzey gerilimi artar.

 II. Yüzey gerilimi sıcaklıkta ters orantılıdır.

 III. Çorba ve sütün soğuma sürecinde sıvı molekülleri kohez-
yon kuvvetinin etkisiyle kaymak gibi bir tabaka oluşturur.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

  D) I ve III E) I, II ve III 

ÖRNEKTİR
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5.  

 Basilisk kertenkelesi su üstünde yürüyebilen bir canlıdır.

 

Sıvı
Yüzey	gerilimi

(Mili-Newton/metre)

Aseton 23,7

Zeytinyağı 35,8

Su 72,9

Cıva 486,5

	 Bazı	 sıvıların	 yüzey	 gerilimi	 tabloda	 verilmiş	 olup	 Basilisk	
kertenkelesi	su	yüzeyinde	ancak	yürüyebildiği	kabul	edildiği	
düşünülerek,

 I. Basilisk kertenkelesi zeytinyağın da yürüyebilir mi?

 II. Basilisk kertenkelesi cıva da yürüyebilir mi?

 III. Cam bardak içindeki aseton sıvısının molekülleri arasındaki 
kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyük müdür?

	 sorularından	hangilerine	cevap	verilebilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III 

6.  Yağmurlu bir günde yürürken pantolon paçalarının uçların-
dan ıslanması ve bir süre sonra bu ıslaklığın yukarı doğru 
tırmanması olağan bir durumdur. Herhangi bir cismin yüzeyi 
ile temas eden su, cismin bünyesinde yayılır veya yukarı kı-
sımlara doğru çıkar.

	 Aşağıda	 verilen	 örneklerden	 hangisi	 verilen	 bu	 olayla	
uyuşmaz?

 A) Kandil fitilinin gaz yağını emmesi

 B) 5. katta oturan bir kişinin evine suyun yükselerek çıkması

 C) Çaya ucundan değdirilen şekerin zamanla ıslaklığının ya-
yılması

 D) Ağaçların köklerinden aldıkları suyun metrelerce yükse-
ğe çıkması

 E) Kağıt havlunun veya süngerin suyu emmesi

7.  

Adezyon > Kohezyon Adezyon < Kohezyon

 Bir sıvı ile bir maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetinin, 
sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha bü-
yük olması sonucu gerçekleşen etkiye kılcallık denir.

	 Yukarıda	verilen	kılcallığın	tanımı	ile	ilgili	olarak,

 I. kılcallığı tanımlarken moleküller arası bir kuvvetten bahse-
dildiğine,

 II. bir sıvının temas ettiği yüzeyle arasında bir çekim kuvveti 
olduğuna,

 III. sıvının temas ettiği yüzeyle arasındaki kuvvetin, sıvı mole-
külleri arasındaki kuvvetten büyük olduğuna

	 ifadelerinden	hangilerine	ulaşılır?

 A) Hepsine ulaşılır. B) I ve II’ye ulaşılır.

 C) Yalnız III’e ulaşılır. D) I ve III’e ulaşılır.

                         E)  II ve III’e ulaşılır.

8.  Su dolu kap içine daldırılan camdan yapılmış K, L ve M boru-
larında su seviyelerinin hM > hL > hK olduğu gözleniyor.

 

K

L

M

su

	 Buna	göre,	bu	cam	boruların	kalınlıkları	sırasıyla	SK,	SL,	SM 
olmak	üzere	kalınlıklar	arasındaki	büyüklük	ilişkisi	nedir?

 A) SM > SL > SK B) SK > SL > SM

 C) SL > SK > SM D) SM > SK > SL

                            E)  SK > SM > SL

ÖRNEKTİR
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1.  

Şekil-I Şekil-II

 Düşey kesiti Şekil I deki gibi olan X cisminin yere yaptığı ba-
sınç P kadardır.

	 X	 cisminin	 üzerine	 Y	 cisminin	 konulmasıyla	 oluşturulan	
Şekil	 II	 deki	 düzenekte	yere	yapılan	basınç	5P	olduğuna	
göre,	Y	cisminin	ağırlığı	X	inkinin	kaç	katıdır?

 A) 
2
1

 B) 1 C) 
3
4

 D) 
2
3

 E) 2

2.  

 Özdeş X, Y ve Z tuğlalarının farklı poziyonlarda üst üste konması 
ile oluşturulan I, II ve III durumları şekildeki gibidir. Tuğlaların 
I. durumda yere uyguladıkları basınç kuvvetinin büyüklüğü F1, 
II. durumda F2, III. durumda ise F3 tür.

	 Buna	göre;	F1,	F2	ve	F3	arasındaki	ilişki	nedir?

 A) F1 = F2 = F3 B) F1 > F2 = F3

 C) F2 = F3 > F1 D) F3 > F2 > F1

                      E)  F3 > F1 > F2

3.  

 Kendi içlerinde türdeş küplerin yapıştırılmasıyla oluşturulan X ve 
Y cisimlerinin Şekil I deki durumda yere yaptıkları basınçlar eşit 
ve P kadardır.

	 Buna	göre,	cisimler	Şekil	II	deki	gibi	üst	üste	konuldukların-
da	yere	yaptıkları	basınç	kaç	P	olur?

 A) 
3
1

 B) 
3
2

 C) 
2
3

 D) 2 E) 3

4.  

 Ağırlığı 6G olan ve Şekil I deki gibi yere oturtulan küp biçimin-
deki X cisminin yere yaptığı basınç P kadardır.

 Şekil	II	deki	durumda	X	cisminin	yere	yaptığı	basıncın	
P
2

olması	için	Y	cisminin	ağırlığının	kaç	G	olması	gerekir?

	 (Makara ağırlığı ve sürtünmeler önemsizdir.)

 A) 
2
1

 B) 
3
2

 C) 1 D) 
3
4

 E) 
2
3

5.  

 Özdeş ve türdeş X, Y tuğlalarının üst üste konulmasıyla oluştu-
rulan Şekil I deki durumda tuğlaların yere yaptığı basınç P, basınç 
kuvvetinin büyüklüğü ise F oluyor.

	 Tuğlalar	 Şekil	 II	 deki	 gibi	 üst	 üste	 konulduğunda	 P	 ve	 F	
değerlerinin	ilk	duruma	göre	nasıl	değişir?

 

P F

A) Değişmez Değişmez

B) Artar Değişmez

C) Değişmez Artar

D) Artar Artar

E) Azalır AzalırÖRNEKTİR
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6.  

 Esnemeyen iplerle birbirine bağlanmış olan özdeş X, Y ve Z 
cisimleri eğik düzlem üzerinde şekildeki gibi dengede tutulu-
yor.

 θ > a	ve	X,	Y	cisimlerinin	oturdukları	yüzeye	yaptıkları	ba-
sınçlar	sırasıyla	PX,	PY	ve	PZ	olduğuna	göre,	bunlar	arasın-
daki	ilişki	nedir?

 A) PX > PZ > PY B) PY > PX > PZ

 C) PY > PZ > PX D) PZ > PX > PY

                      E)  PX = PY = PZ

7.  

 Boyutları aynı olan kendi içlerinde türdeş ve kesik koni biçi-
mindeki X, Y ve Z cisimlerinin düşey kesiti şekildeki gibidir.

 Şekil-I deki gibi üst üste konulan X, Y cisimlerinin yere yaptığı 
basınç P1, Şekil-II deki gibi üst üste konulan X ve Z cisimleri-
nin yere yaptığı basınç ise P2 dir.

 P1 > P2	olduğuna	göre,

 I. X in kütlesi Y ninkinden büyüktür.

 II. X in kütlesi Z ninkinden büyüktür.

 III. Y nin kütlesi Z ninkinden büyüktür.

	 ilişkilerinden	hangileri	kesinlikle	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

  D) I ve III E) II ve III 

8.  

 Dikdörtgenler prizması biçimindeki türdeş tuğlanın düşey ke-
siti Şekil I deki gibidir. Tuğla kesikli çizgilerle belirtilen doğrul-
tularda kesildiğinde Şekil II deki K, L ve M cisimleri oluşuyor.

	 K,	L	ve	M	cisimlerinin	yere	yaptığı	basınç	sırasıyla	PK,	PL	ve	
PM	olduğuna	göre,	bunlar	arasındaki	ilişki	nedir?

 A) PK > PL > PM B) PL > PK > PM

 C) PL > PM > PK D) PM > PL > PK

                      E)  PM > PK > PL

9.  

 Kendi içlerinde türdeş olan maddelerden yapılmış, içleri dolu ve 
aynı yükseklikteki K, L ve M cisimlerinin yere yaptığı basınçlar 
eşittir.

	 K,	L	ve	M	cisimlerinin	özkütleleri	sırasıyla	dK,	dL	ve	dM ol-
duğuna	göre,	bunlar	arasındaki	ilişki	nedir?

 A) dK > dM > dL B) dK > dL > dM C) dL > dM > dK

  D) dL > dK > dM E) dK = dL = dM ÖRNEKTİR
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1.  

2 31

5 64

 Katıların yere temas eden yüzey alanının artırılması ve azal-
tılmasının günlük hayatta kullanıldığı alanlar ve insanlara sağ-
ladığı kolaylıklar olduğu bilinmektedir. Bazı durumlarda yüzey 
alanının azaltılması avantajlı olurken bazı durumlarda yüzey 
alanının artırılması ile avantaj sağlanmaktadır.

	 Buna	göre,	verilen	görsellerle	ilgili	olarak	aşağıda	verilen	eş-
leştirmelerden	hangisi	doğrudur?

 

Yüzey alanının azaltılması 
ile basıncın artırılması he-
deflenerek avantaj sağla-
nan görseller

Yüzey alanının artırılma-
sı ile basıncın azaltılması 
hedeflenerek avantaj sağ-
lanan görseller

A) 2, 3 ve 4 1, 5 ve 6

B) 2, 4 ve 6 1, 3 ve 5

C) 3, 4 ve 5 1, 2 ve 6

D) 1, 2, 3 ve 4 5 ve 6

E) 2, 3, 4 ve 5 1 ve 6

2.  
Piezo elektrik

Ağırlık

PascalN/m2

Temas yüzeyi

Birimidir

Doğru orantıdır Ters orantıdır

Teknolojideki
uygulama alanı

KATI BASINCI

 Katı basıncı ile ilgili kavram haritası verilmiştir.

	 Verilen	bu	kavram	haritasından	aşağıda	verilenlerden	hangi-
sine	ulaşılamaz?

 A) Ağırlık arttıkça basınç artar.

 B) Yüzey alanı arttıkça basınç azdır.

 C) Teknolojideki uygulama alanına

 D) Günlük hayattaki avantajlarına

 E) Biriminin farklı ifadelerle kullanıldığına

3.  

 Ahmet Bey 5 tonluk bir yükü kamyona yüklüyor ve kamyo-
nun tekerleklerini kontrol ediyor. Tekerleklerinin yükten dolayı 
zorlandığını ve yere yayıldığını görüyor. Daha sonra 5 tonluk 
aynı yükü tıra yüklüyor ve tırın tekerleklerini kontrol ettiğinde 
tekerleklerin zorlanmadığını ve dik bir şekilde durduğunu göz-
lemliyor ve tırı tercih ediyor.

	 Buna	göre,	tır	ve	kamyona	yüklenen	yük	ile	ilgili	olarak,

 I. Kamyona göre tırın tekerlek sayısının fazla olması 5 tonluk 
yükün basıncını azaltır.

 II. Bu durum basıncın ağırlıkla ilişkisini göstermektedir.

 III. Ahmet Bey’in tırı tercih etmesinin sebebi tırın yere temas 
eden yüzey alanı fazla olmasından dolayı basıncın azalma-
sı ve daha sağlıklı bir taşımacılık yapılabilmesi ile ilgilidir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

4.  

1. düzenek 2. düzenek 3. düzenek

 Ayşe, özdeş tuğlaları kullanarak şekildeki düzenekleri kuru-
yor. Bu düzenekler ile bağımsız değişken, bağımlı değişken 
ve kontrol değişkenlerini belirlemeye çalışıyor.

	 Buna	göre,

 I. 1 ve 2 düzeneklerini kullanırsa bağımsız değişken temas 
yüzey alanı, bağımlı değişken basınç olur.

 II. 1 ve 3 düzeneklerini kullanırsa bağımsız değişken ağırlık, 
bağımlı değişken basınç olur.

 III. 1-2 ve 1-3 düzeneklerinde basınç kontrol değişkenidir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

ÖRNEKTİR
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5.  

K

K

K

K
L

L

L

Şekil-1 Şekil-2

Şekil-3 Şekil-4

 Katı basıncının ağırlığa ve yere temas eden yüzey alanına bağ-
lı olduğunu ayrı ayrı göstermek isteyen bir araştırmacı özdeş 
malzemelerle yukarıdaki deney düzeneğini kuruyor.

	 Buna	göre,	araştırmacı	basıncın	ağırlık	ve	yüzey	alanı	ile	iliş-
kisini	gösterebilmesi	için	hangi	iki	şekli	birlikte	kullanmalıdır?

 

Basınç-ağırlık	ilişkisi Basınç-yüzey	alanı	ilişkisi

A) 1 ve 4 3 ve 4

B) 1 ve 3 1 ve 2

C) 2 ve 3 1 ve 2

D) 2 ve 4 1 ve 3

E) 3 ve 4 2 ve 4

6.  Katı maddeler bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı 
basınç uygularlar. Ahmet halı sahada altı düz olan halısa-
ha ayakkabısını giydiğinde maç oynarken kayabilmekte fakat 
krampon giydiğinde kaymadan çok rahat oynayabilmektedir.

	 Bu	durum	aşağıdakilerden	hangisi	ile	açıklanır?

 A) Kramponun yere temas eden yüzey alanı az olduğundan 
yere daha çok ağırlık uygular ve kaymayı engeller.

 B) Halı saha ayakkabısının yere temas eden yüzey alanı çok 
olduğundan daha az ağırlık uygular.

 C) Kramponun yere temas eden yüzey alanı az olduğundan 
yere daha çok basınç uygular ve kaymayı engeller.

 D) Krampon, halı saha ayakkabısına göre daha kaliteli oldu-
ğundan

 E) Halı saha ayakkabısı yere daha çok basınç uyguladığın-
dan daha kolay kayar.

7.  

Şekil-1 Şekil-2

K

L

Şekil-3

 Şekilde verilen düzgün ve dikdörtgen şeklindeki beyaz peynir 
şekildeki gibi KL doğrultusundan dik bir şekilde kesiliyor. Şekil-2 
ve Şekil-3’deki parçalar elde ediliyor. Peynirin kesilmeden önce 
zemine uyguladığı basınç P1, kesildikten sonra Şekil-2 ve Şekil-
3’te uygulanan basınçlar P2 ve P3 olmaktadır.

	 Buna	göre,	şekillerde	verilen	peynirlerin	zemine	uyguladığı	

basınçlar	P1,	P2	ve	P3	arasındaki	ilişkiyi	gösteren	grafik	aşa-

ğıdakilerden	hangisinde	doğru	verilmiştir?

 

0 1 2 3

P3

P2

P1

Basınç

Şekiller

A)

0 1 2 3

P2, P3

P1

Basınç

Şekiller

B)

0 1 2 3

P1

P2

P3

Basınç

Şekiller

C)

0 1 2 3

P1, P2, P3

Basınç

Şekiller

D)

0 1 2 3

P2

P3

P1

Basınç

Şekiller

E)

ÖRNEKTİR
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1.  Düşey kesiti şekildeki gibi olan 
kap türdeş bir sıvı ile doldurul-
muştur.

 Bu	 durumda	X	 noktasına	 etki	
eden	 sıvı	 basıncı	 P	 olduğuna	
göre,	 Y	 ve	 Z	 noktalarına	 etki	
eden	sıvı	basıncı	kaç	P	dir?

 

Y Z

A) 1/5 1/5

B) 2/5 1/5

C) 3/5 3/5

D) 2/5 4/5

E) 3/5 4/5

2.  

 Düşey kesiti Şekil-I deki gibi olan r taban yarıçapına sahip silindir 
biçimindeki kap taşma düzeyine kadar türdeş bir sıvı ile doldurul-
duğunda tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı P oluyor.

	 Bu	sıvının	tamamı	düşey	kesiti	Şekil-II	deki	gibi	olan	2r	ta-
ban	yarıçapına	sahip	kaba	dökülürse	tabanındaki	bir	nok-
taya	etki	eden	sıvı	basıncı	kaç	P	olur?

 A) 
8
1

 B) 
6
1

 C) 
4
1

 D) 
3
1

 E) 
2
1

3.  

 Düşey kesitleri şekildeki gibi olan kesik konu biçimindeki kap-
larda aynı sıcaklıktaki X ve Y sıvıları varken kap tabanlarına 
etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklükleri eşit oluyor.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	kesinlikle	doğru-
dur?

 A) Kap tabanlarındaki bir noktaya etki eden sıvı basınçları 
eşittir.

 B) X sıvısının hacmi Y ninkinden büyüktür.

 C) X sıvısının özkütlesi Y ninkinden büyüktür.

 D) X sıvısının kütlesi Y ninkinden fazladır.

 E) X sıvısının yüksekliği Y ninkinden fazladır.

4.  Özkütleleri sırasıyla d ve 2d olan 
aynı sıcaklıktaki birbirine karışma-
yan X ve Y sıvılarının düşey kesiti 
verilen silindir biçimindeki kaptaki 
konumları şekildeki gibidir.

	 Bu	durumda	K	ve	L	noktalarındaki	sıvı	basınçları	sırasıyla	

PK	ve	PL	olduğuna	göre,	 P

P

L

K
 kaçtır?

 A) 
6
1

 B) 
4
1

 C) 
3
1

 D) 
2
1

 E) 
3
2

5.  Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta  
 bulunan türdeş sıvının X, Y ve Z yüzey- 
 lerine uyguladığı ortalama sıvı basınç 
 kuvvetinin büyüklüğü sırasıyla FX, FY 
 ve FZ oluyor.

 

	 Buna	göre;	FX,	FY	ve	FZ	arasındaki	 ilişki	nedir?	 (Kare bölmeler 
özdeştir.)

 A) FX > FY > FZ B) FX > FZ > FY

 C) FY > FX > FZ D) FY > FZ > FX

                       E)  FZ = FY > FX

6.  

(2d)

Düşey kesiti şekildeki gibi olan  
 silindir biçimindeki boş kap d özküt- 
 leli sıvı akıtan X musluğu ile 3 daki- 
 kada, 2d özkütleli sıvı akıtan Y mus- 
 luğu ile 4 dakikada taşma düzeyine 
 kadar doldurulabiliyor.

	 X	ve	Y	muslukları	aynı	anda	açılıp	boş	kap	taşma	düze-
yine	kadar	doldurulduğunda	kabın	tabanındaki	sıvı	basıncı 
P	olduğuna	göre,	sadece	X	musluğundan	akan	sıvı	ile	dol-
durulsaydı	kabın	tabanındaki	sıvı	basıncı	kaç	P	olurdu?		
(Musluktan akan sıvılar aynı sıcaklıkta ve birbirlerine türdeş 
olarak karışabilmektedir.)

 A) 
3
2

 B) 
10
7

 C) 
5
6

 D) 
6
7

 E) 
5
9ÖRNEKTİR
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7.  

 Düşey kesitleri şekildeki gibi olan kaplarda bulunan aynı sıcaklık-
taki X ve Y sıvıları bulundukları konumda dengededir.

	 Kaptaki	 sıvılar	 bir	 kaşık	 vasıtasıyla	 homojen	 karıştırılırsa	
kap	tabanlarındaki	K,	L	ve	M	noktalarına	etki	eden	sıvı	ba-
sınçları	nasıl	değişir?

 

K L M

A) Artar Artar Artar

B) Azalır Azalır Azalır

C) Değişmez Artar Azalır

D) Değişmez Azalır Artar

E) Değişmez Değişmez Değişmez

8.  

 Düşey kesiti Şekil I deki gibi olan kesik koni biçimindeki kabın bir 
kısmı türdeş bir sıvı ile doludur.

	 Kaptaki	sıvının	tamamı	Şekil	II	deki	silindir	biçimindeki	kaba	
aktarıldığında	sıvı	taşmadığına	göre,

 I. Kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı azal-
mıştır.

 II. Kabın tabanına etkiyen sıvı basınç kuvvetinin büyüklüğü 
azalmıştır.

 III. Kabın yere uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü art-
mıştır.

	 yargılarından	hangileri	doğru	olabilir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve II E) I, II ve III 

9.  Birim zamanda akıttığı su miktarı değişme 
 yen musluk ile düşey kesiti şekildeki gibi  
 olan boş kap dolduruluyor.

 

	 Buna	 göre,	 X	 noktasına	 etki	 eden	 sıvı	 basıncının	 zamana	 bağlı	
grafiği	aşağıdakilerden	hangisi	gibi	olur?

 

10.  

K sıvısı
(d)

L sıvısı
(2d)

Z

Y

X
Düşey kesiti şekildeki gibi olan  

 silindir biçimindeki kapta, aynı  
 sıcaklıktaki özkütleleri sırasıyla  
 d ve 2d olan K ve L sıvıları  
 bulundukları konumda denge-  
 dedir.

	 Sıvılar	 bir	 kaşık	 vasıtasıyla	 karıştırılıp	 türdeş	 bir	 karışım	
oluşturulduğunda	X,	Y	ve	Z	noktalarındaki	sıvı	basınçları-
nın	ilk	duruma	göre,	nasıl	değişir?

 

X Y Z

A) Değişmez Değişmez Değişmez

B) Azalır Azalır Değişmez

C) Artar Artar Değişmez

D) Değişmez Değişmez Artar

E) Azalır Artar Değişmez
ÖRNEKTİR
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1.  Düşey kesiti görülen su cende-

resinin ağırlıkları ihmal edilen 
sürtünmesiz ve sızdırmaz pis-
tonları üzerindeki X, Y ve Z ci-
simleri şekildeki gibi dengededir.

	 Buna	göre,

 I. X in kütlesi Y ninkinden küçüktür.

 II. X in kütlesi Z ninkinden küçüktür.

 III. Y in kütlesi Z ninkinden büyüktür.

	 yargılarından	hangisi	kesinlikle	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) I ve III E) II ve III 

2.  Düşey kesiti görülen su cenderesin-

deki ağırlığı önemsiz, sürtünmesiz ve 

sızdırmaz pistonlar F
→

1 ve F
→

2 kuvvet-

leri ile şekildeki gibi dengededir.

	 Buna	göre,	
F

F

2

1
	oranı	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

 A) 
2
3

 B) 
3
5

 C) 
7
4

 D) 
5
11

 E) 
4
13

3.  Düşey kesiti görülen su cende-
resine ait ağırlığı önemsiz sür-
tünmesiz ve sızdırmaz piston-
lar 

→
F1 ve 

→
F2 kuvvetleriyle 

şekildeki gibi dengelenmiştir.

	 Buna	göre, 
F

F

2

1
 oranı	nedir?

 A) 
1
1
6

 B) 
12
1

 C) 
8
1

 D) 
4
1

 E) 
2
1

4.  Düşey kesiti görülen ve iki ucuda 
açık olan U borusunda birbirine 
karışmayan aynı sıcaklıktaki X ve 
Y sıvıları şekildeki gibi dengede-
dir.

	 X	sıvısının	özkütlesi	2d	olduğuna	göre,	Y	ninki	kaç	d	dir?

 A) 
2
3

 B) 3 C) 
7
2

 D) 5 E) 
2
15

5.  

 Düşey kesiti görülen bir ucu kapalı U borusunun içindeki gaz 
ve su şekildeki gibi dengededir.

	 Buna	göre,

 I. Açık hava basıncının değeri gazın basıncından küçüktür.

 II. X, Y ve Z noktalarındaki toplam basınçlar eşittir.

 III. U borusunun açık ucundan bir miktar su konursa h artar.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR
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6.  

 Kesit alanları S, 2S ve S olan silindir biçimindeki kapların bir-
leştirilmesinden oluşan bileşik kabın düşey kesiti şekildeki gi-
bidir. İki musluğunda kapalı olduğu durumda 2S kesit alanına 
sahip kap taşma düzeyine kadar su ile dolduruluyor.

	 Musluklar	aynı	anda	açılıp	su	akışı	durduktan	sonra	X	ve	

Y	noktalarındaki	sıvı	basınçları	sırasıyla	PX	ve	PY	olduğuna	

göre,	
PX

PY

	oranı	kaçtır?	(Bağlantı borularının hacmi önemsizdir.)

 A) 
2
3

 B) 2 C) 
7
2

 D) 3 E) 5

7.  

 Kesit alanları eşit cam boruların birleştirilmesinden oluşan 
bileşik kap içindeki su bütün muslukların kapalı olduğu du-
rumda şekildeki gibi dengededir.

	 Buna	göre,	 cam	borulardaki	 suyun	aynı	 düzeye	gelmesi	
için	musluklardan	hangilerinin	açılması	gerekli	ve	yeterli-
dir?

 A) K ve L B) K ve M C) K ve N

  D) K, L ve M E) K, M ve N 

8.  

 Kesit alanları eşit olan silindir biçimindeki cam boruların bir-
leştirilmesi ile oluşturulan bileşik kabın düşey kesiti şekildeki 
gibidir. Kap içindeki su ile gaz ise musluğun kapalı olması 
durumunda bulunduğu konumda dengededir.

	 Buna	göre,	musluk	açılıp	sistem	dengeye	geldiğinde	h1,	h2 
ve	h3	yüksekliklerinin	ilk	duruma	göre,	değişip	değişmeye-
ceği	hakkında	ne	söylenebilir?

 

h1 h2 h3

A) Azalır Artar Artar

B) Artar Azalır Azalır

C) Azalır Artar Değişmez

D) Azalır Azalır Değişmez

E) Azalır Artar Azalır

9.  Kesit alanları S, S ve 2S olan 
sürtünmesiz ve sızdırmaz X, Y ve 
Z pistonları ile kapatılmış ve 
içinde su bulunan bileşik kabın 
düşey kesiti şekildeki gibidir.

	 Bulundukları	 konumda	 dengede	 olan	 pistonlardan	 Y, 

F
→
	kuvveti	yardımıyla	bir	miktar	aşağıya	doğru	itilirse	h1	ve	

h2	yükseklikleri	ilk	duruma	göre,	nasıl	değişir?

 

h1 h2

A) Değişmez Değişmez

B) Değişmez Artar

C) Azalır Değişmez

D) Artar Artar

E) Azalır ArtarÖRNEKTİR
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1.  

2h

1

2h

su su

Balon

2

3h

3

3h

su su

Balon

4

 Kaplar ve balonlar özdeştir.

 Hipotez: sıvı derinliği arttıkça sıvı basıncı artar.

	 Verilen	hipotezi	ispatlamak	isteyen	bir	öğrenci,

 I. 1 ve 3 kaplarını kullanarak suyun kaptaki derinliğine ve 
duruşuna göre basıncın arttığını ispatlayabilir.

 II. 2 ve 4 kaplarını kullanarak balonlardaki büyüklüğe baka-
rak basıncın arttığını ispatlayabilir.

 III. 1 ve 4. kaplarını kullanarak 4. kaptaki balonun büyüklüğü-
ne bakarak basıncın arttığını ispatlayabilir.

	 ifadelerinden	hangilerini	yapmalıdır?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

  D) II ve III E) I ve II 

2.  

 Şekilde sürahi kapak seviyesine kadar su ile dolu iken süra-
hinin tabanına etki eden sıvı basıncı P, sıvı basınç kuvveti F 
oluyor. Sıvının tamamı tepsinin içine boşaltılıyor.

	 Buna	göre,	tepsinin	içindeki	sıvı	basıncı	ile	ilgili	olarak,

 I. Tepsinin tabanındaki sıvı basıncı P’den küçüktür.

 II. Tepsinin tabanındaki sıvı basınç kuvveti F kadardır.

 III. Tepsinin tabanındaki sıvı basınç kuvveti F’den azdır.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

  D) I ve II E) I ve III 

3.  

 Araçların fren sistemleri paskal prensibiyle çalışır. Pedala 
basıldığında hidrolik yağı hortum yoluyla pistona iletilir. Pe-
dala uyguladığımız 20 N’luk kuvvet pistona 1000 kat artarak 
iletilir. Basınç aynen iletildiğinden balatalar diske sanki men-
geneyle sıkıştırılıyormuş gibi basınç uygular.

	 Arabaların	fren	sistemleri	ile	ilgili,

 I. Hangi prensible çalışmaktadır?

 II. Pedala uygulanan kuvvetin disklere iletilmesi için neye 
ihtiyaç duyulmaktadır?

 III. Sıvının cinsinin basıncı iletmesindeki önemi nedir?

	 hangisi	sorulara	yukarıda	verilen	metinden	cevap	verilebilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

  D) I ve III E) II ve III 

4.  

F1F2 S2 S1

k

su

 Şekilde verilen sistemde S1 yüzey alanı olan pistona F1 kuv-
veti, S2 yüzey alanı olan pistona F2 kuvvet uygulanarak sis-
tem dengeleniyor.

	 Bu	sistem	ile	ilgili	olarak,

 I. S1 yüzeyine uygulanan basınç kuvveti F1, S2 yüzeyine uy-
gulanan basınç kuvveti F2 den büyüktür.

 II. Pistonlara uygulanan F1 ve F2 kuvvetlerinin oluşturduğu 
basınç etkisi k noktasına iletilmiştir.

 III. S1 ve S2 yüzeylerinde oluşan basınçlar birbirine eşittir.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) I ve III E) II ve III 

ÖRNEKTİR
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5.  Kuvvet Pascal	prensibi

Bir kaptaki sıvının serbest yüzeyine 
uygulanan basınç bu sıvı tarafından, 
sıvının temas ettiği tüm noktalara 
aynen ve dik olarak iletilir. Sıvıların 
sıkışmazlık özelliği basıncı iletmele-
rini, akışkanlık özelliği de her yöne 
iletmelerini sağlar.

 

Büyük
Piston

Küçük
Piston

Araç bakım istasyonlarında
kullanılan araç kaldırma
sistemleri Pascal Prensibine
dayanır.

	 Araç	kaldırma	sistemlerinde	kullanılan	sıvı	ile	ilgili	olarak,

 I. Sıvı sıkıştırılmadığı için basıncı iletmektedir.

 II. Sıvıların akışkanlık özelliğinden dolayı basıncın her yöne 
iletimi sağlanmaktadır.

 III. Sıvının cinsi değiştikçe iletilen basınç değişmektedir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

6.  K seviyesi

L seviyesi

1 2 3 4

 Ahmet yukarıda verilen ibrikleri alabileceği en fazla miktarda 
su ile doldurmuştur.

	 Buna	göre,	ibriklerin	tabanlarına	etki	eden	sıvı	basıncı	ve	su	
seviyeleri	ile	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

 A) 1. ve 3. ibriklerde tabana etki eden sıvı basıncı eşit olur.

 B) 3. ibrikte tabana etki eden sıvı basıncı en büyük olur.

 C) 2. ve 4. ibriklerde tabana etki eden sıvı basıncı eşit olur.

 D) 2. ibrikte L seviyesine kadar su doldurulabilir.

 E) 3. ibrikte K seviyesine kadar su doldurulabilir.

7.  Basınç

Zaman

1 2 3

Zaman Zaman

Basınç Basınç

Engel Engel Engel

K L M

 Şekilde verilen boş kaplar belirtilen seviyelere kadar doldu-
rulurken bu kaplardaki K, L ve M noktalarına etik eden sıvı 
basınçlarına ait Basınç-Zaman grafikleri verilmiştir.

	 Bu	 noktalar	 ve	 grafiklerin	 eşleştirilmesi	 aşağıdakilerden	
hangisinde	doğru	verilmiştir?

 A)  K → 1

L → 2

M → 3

 B)  K → 2

L → 1

M → 3

 C)  K → 3

L → 2

M → 1

  D)  K → 1

L → 3

M → 2

 E)  K → 2

L → 3

M → 1

 

8.  

Musluk

X

Y

Su

S 2S

h

h

h

h

h

h

h

h

h

 Kesit alanları S ve 2S olan silindir biçimindeki kapların bir-
leştirilmesinden oluşan bileşik kabın düşey kesiti şekildeki 
gibidir.

	 Musluk	açılıp	su	akışı	durduktan	sonra	X	ve	Y	noktaların-

daki	sıvı	basınçları	sırasıyla	PX	ve	PY	olduğuna	göre,	
PX

PY

 

oranı	kaçtır?	(Bağlantı borularının hacmi önemsizdir.)

 A) 10
7

 B) 8
5

 C) 7
4

 D) 3
2

 E) 3
4

ÖRNEKTİR
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1.  

h1

Gaz Bir ucu kapalı ince bir cam boru 
taşma düzeyine kadar cıva ile dol-
durulduktan sonra baş parmağı-
mızla açık olan ağzını tıkayıp deniz 
seviyesinde bulunan ve cıva ile 
doldurulmuş kaba daldırıp parma-
ğımızı çektiğimizde cam borudaki 
cıvanın h1 yüksekliğinde dengeye 
geldiği gözleniyor.

	 Buna	göre,

 I. Deneyi daha küçük kesit alanına sahip cam boru ile yap-
ma

 II. Deneyi deniz seviyesinden daha yüksek bir yerde yapma

 III. Deneyin yapıldığı ortamın sıcaklığını artırma

 IV. Deneyi cıvadan daha küçük özkütleye sahip sıvı ile yap-
ma

	 işlemlerinden	hangileri	tek	başına	yapılırsa	h	yüksekliği	ar-
tar?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve III

  D) II ve IV E) III ve IV  

2.  

su

su

K

gaz

I

gaz

II

YX

 Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta K musluğu kapalıdır. Bu 
durumda X ve Y noktalarındaki toplam basınçlar eşittir.

	 Buna	göre,

 I. I kolundaki gazın basıncı II kolundaki gazın basıncından 
büyüktür.

 II. K musluğu açıldığı zaman X noktasındaki toplam basınç 
azalır.

 III. K musluğu açılıp sistem yeniden dengeye ulaştığında 
X noktasındaki sıvı basıncı azalır.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) I ve IIII E) I, II ve III 

3.  

h1

h2

Gaz İçinde sıkışmış gazın ve cıvanın 
bulunduğu ince cam boru cıva 
dolu kabın içinde şekildeki gibi 
dengededir.

	 Cam	boru	kapalı	kısmından	yukarıya	doğru	bir	miktar	çekilirse	

h1,	h2	yükseklikleri	ile	gaz	basıncının	ilk	duruma	göre	nasıl	de-

ğişir? (Borunun açık ucu cıva dolu kaptan çıkmamaktadır.)

 

h1 h2 Gaz	basıncı

A) Değişmez Değişmez Değişmez

B) Değişmez Artar Değişmez

C) Artar Azalır Artar

D) Artar Azalır Azalır

E) Azalır Artar Artar

4.  Düşey kesiti görülen fıçı biçi-
mindeki kap içinde bulunan 
gaz, su ve iple tavana asılı 
olan demir bilye şekildeki gibi 
dengededir. Bu durumda ka-
bın yere yaptığı basınç PK, 
gazın basıncı Pg ve suyun 
kabın tabanına uyguladığı sıvı 
basınç kuvvetinin büyüklüğü 
FS oluyor.

	 Demir	bilyeyi	taşıyan	ip	bir	müddet	sonra	koparsa	PK,	Pg 
ve	FS	değerlerinin	ilk	duruma	göre	değişip	değişmeyeceği	
hakkında	ne	söylenebilir?

 

PK Pg FS

A) Değişmez Azalır Artar

B) Artar Değişmez Artar

C) Değişmez Azalır Değişmez

D) Artar Azalır Değişmez

E) Değişmez Değişmez ArtarÖRNEKTİR
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5.  Düşey kesiti görülen silindir biçi-

mindeki kapta bulunan çocuk 

balonu, su ve gaz pistona uygu-

lanan F
→

 kuvveti yardımıyla şekil-

deki gibi dengelenmiştir.

 F
→
	 kuvvetinin	 büyüklüğü	 artırılarak	 piston	 K	 düzeyinden 

L	 düzeyine	 getirildiğinde	 aşağıdaki	 yargılardan	 hangisi	
gerçekleşmez?

 A) Gaz basıncı artar.

 B) Kabın tabanındaki sıvı basıncı azalır.

 C) Kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti değişmez.

 D) Balonun içindeki havanın basıncı artar.

 E) Kabın yere uyguladığı toplam basınç artar.

6.  2S

 Kesit alanları sırasıyla S, 2S ve 3S olan silindir biçiminde-
ki kapalı cam boruların bileştirilmesinden oluşan bileşik kap 
içindeki X, Y ve Z gazları ile su şekildeki gibi dengededir.

	 X,	Y	ve	Z	gazlarının	basınçları	sırasıyla	PX,	PY	ve	PZ	oldu-
ğuna	göre,	bunlar	arasındaki	ilişki	nedir?

 A) PX = PY = PZ B) PX > PY > PZ

 C) PY > PX > PZ D) PY > PZ > PX

                       E)  PZ > PY > PX

7.  

 Düşey kesiti Şekil I deki gibi olan silindir biçimindeki cam 
kabın içinde bulunan ve esnek bir zar ile birbirinden ayrılmış 
aynı sıcaklıktaki X, Y gazları bulundukları konumda denge-
dedir.

	 Musluk	açılıp	kaba	aynı	sıcaklıkta	bir	miktar	daha	X	gazı	
doldurulup	musluk	 kapatıldığında	 denge	 durumu	 Şekil	 II	
deki	gibi	olduğuna	göre,

 I. Şekil I deki durumda X gazının basıncı Y ninkine eşittir.

 II. Şekil II deki durumda X gazının basıncı Y ninkine eşittir.

 III. Y gazının basıncı ilk duruma göre artmıştır.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

8.  

 Düşey kesiti şekildeki gibi olan bileşik kabın içindeki X, Y 
gazları ile su musluğun kapalı olduğu durumda şekildeki gibi 
dengededir.

	 Musluk	açıldığında	X	gazının	basıncı	artmaya	başladığına	
göre,

 I. Başlangıçta Y gazının basıncı X inkinden fazladır.

 II. K noktasındaki toplam basınç ilk duruma göre artmıştır.

 III. L noktasındaki toplam basınç ilk duruma göre artmıştır.

	 yargılarından	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR
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1.  

 Kesit alanları S ve 2S olan silindir biçimindeki cam boruların 
birleştirilmesinden oluşan bir ucu kapalı bileşik kap içindeki 
X, Y ve Z gazları ile cıva şekildeki gibi dengededir.

	 X,	Y	ve	Z	gazlarının	basınçları	sırasıyla	PX,	PY	ve	PZ	oldu-
ğuna	göre,	bunlar	arasındaki	ilişki	nedir?

 A) PX > PY > PZ B) PZ > PX > PY

 C) PY = PZ > PX D) PY > PZ > PX

                           E)  PZ > PY > PX

2.  

 Düşey kesiti görülen kesik koni biçimindeki kabın içindeki bir-
birine karışmayan X ve Y sıvıları ile gaz şekildeki gibi den-
gededir. Bu durumda kabın tabanındaki sıvı basıncı PS, sıvı 
basınç kuvvetinin büyüklüğü FS, gazın basıncı ise Pg dir.

	 Kabın	üstü	yere	gelecek	şekilde	ters	çevrilirse,	denge	du-
rumunda	PS,	FS	ve	Pg	nin	ilk	duruma	göre	nasıl	değişir?

 

PS FS Pg

A) Artar Artar Değişmez

B) Azalır Azalır Artar

C) Azalır Artar Değişmez

D) Azalır Artar Artar

E) Azalır Azalır Değişmez

3.  

 Düşey kesiti görülen silindir biçimindeki kapalı kabın içindeki 
gaz, su ve buz şekildeki gibi dengededir. Bu durumda kabın 
tabanındaki sıvı basıncı PS, gaz basıncı ise Pg dir.

	 Sadece	kaptaki	buz	eriyene	kadar	düzeneğe	ısı	verilirse	PS 
ve	Pg	değerlerinin	ilk	duruma	göre	değişip	değişmeyeceği	
hakkında	ne	söylenebilir?	(Gazın kaldırma kuvveti ihmal edil-
mektedir.)

 

PS Pg

A) Artar Azalır

B) Değişmez Azalır

C) Azalır Değişmez

D) Değişmez Artar

E) Değişmez Değişmez

4.  

 İçinde Z gazı bulunan monometrenin I numaralı kolunda 
X gazı ile cıva, II numaralı kolunda ise Y gazı ile su bulunduk-
ları konumda dengededir.

	 X,	Y	ve	Z	gazlarının	basınçları	sırasıyla	PX,	PY	ve	PZ	oldu-
ğuna	göre,	bunlar	arasındaki	ilişki	nedir?

	 (Cıvanın özkütlesi suyunkinden büyüktür.) 

 A) PX > PY > PZ B) PX = PY > PZ

 C) PY > PX > PZ D) PZ > PX > PY

                         E)  PZ > PY > PX

ÖRNEKTİR
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5.  

 Düşey kesiti görülen silindir biçimindeki cam boruların birleştiril-
mesiyle oluşturulan bileşik kap içindeki X, Y gazları, su ve buz 
sürtünmesiz, sızdırmaz piston ile bulundukları konumda denge-
dedir.

	 Buna	göre,	düzeneğe	sadece	buz	eriyene	kadar	ısı	verile-
rek	tamamı	eritildiğinde,

 I. X gazının basıncı azalır.

 II. Y gazının basıncı değişmez.

 III. Kabın tabanındaki sıvı basıncı değişmez.

	 yargılarından	 hangileri	 doğru	 olur?	 (Pistonun ağırlığı ve gazın 
kaldırma kuvveti önemsizdir.)

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III  

6.  

 Düşey kesiti verilen borunun bir parçası olan sızdırmaz piston 
→
F kuvveti yardımı ile hızlıca itildiğinden özdeş X ve Y kaplarının 

içindeki borulardan sıvıların eşit miktarda yükseldiği gözleniyor.

	 Buna	göre,

 I. X kabındaki borunun kesit alanı Y dekine eşittir.

 II. X kabındaki sıvının özkütlesi Y dekine eşittir.

 III. Başlangıçta X ve Y kaplarının içindeki sıvıların hacimleri 
eşittir.

	 yargılarından	hangileri	kesinlikle	yanlıştır?
	 (X ve Y kaplarındaki sıvıların sıcaklıkları eşittir.)

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

   D) I ve II E) II ve III 

7.  İçi boş iki özdeş yarım küre birleştirilip içlerindeki hava çekildi-
ğinde küreleri birbirinden ayırmak çok ama çok zordur. Bu küre-
lere Magdeburg	küreleri adı verilir.

	 Buna	göre,

 I. İçi boş bir meyve suyu kutusunun içindeki havayı pipet ile 
çektiğimizde kutu içeri doğru çökerek büzülmeye başlar.

 II. Çay bardağı ile tabağı arasındaki hava boşaltılırsa barda-
ğı kaldırdığımızda tabakta kalkar.

 III. Taşma düzeyine kadar su doldurulan bir bardağın üstü 
kalın bir kağıt ile kapatılıp bardak ters çevrildiğinde su 
dökülmez.

	 olaylarından	hangileri	Magdeburg	küreleri	ile	gerçekleştiri-
len	olay	ile	benzerlik	gösterir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) I ve III E) I, II ve III 

8.  

 Taban alanları eşit olan silindir biçimindeki cam boruların 
birleştirilmesiyle oluşan bileşik kap içindeki X, Y ve Z gazı 
ağırlığı ihmal edilen, sürtünmesiz, sızdırmaz pistonlar ve P 
yükü ile şekildeki gibi dengededir.

	 Buna	göre,	P	yükünün	yanına	bir	tane	daha	P	yükü	konursa	
X,	Y	ve	Z	gazlarının	basınçlarının	ilk	duruma	göre	değişip	
değişmeyeceği	hakkında	ne	söylenebilir?

 

X Y Z

A) Artar Artar Artar

B) Artar Değişmez Değişmez

C) Artar Artar Değişmez

D) Artar Değişmez Artar

E) Değişmez Değişmez Değişmez
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1.  Düdüklü tencerede yüzey-

deki basınç artırılarak sıvı-
nın yüksek sıcaklıklarda 
kaynaması sağlanır. Düdük-
lü tencereye ısı verildiğinde 
buharlaşan su tencereden 
çıkacak yer bulamadığı için 
sıvı yüzeyinde yüksek ba-
sınç oluşur.

 Oluşan yüksek basınç suyun kaynamasını zorlaştırır, suyun 
sıcaklığı 100°C’de değilde 130°C-150°C seviyelerine ulaştığın-
da kaynama başlar. Bu sayede yemeğin yüksek sıcaklıkta, 
daha kısa sürede ve lezzetli bir şekilde pişmesi sağlanır.

	 Düdüklü	 tencerede	 gerçekleşen	 bu	 olay	 ile	 ilgili	 olarak	
aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?

 A) Sıvının yüksek sıcaklıkta kaynaması düdüklü tencere sa-
yesinde olur.

 B) Düdüklü tencere içinde sıcaklık arttıkça basınç artmakta-
dır.

 C) Düdüklü tencerenin hacmi arttığı için sıvı yüzeyindeki ba-
sınçta artar.

 D) Sıvının kaynamasının zorlaşması oluşan yüksek basınç 
sayesindedir.

 E) Sıvı yüzeyindeki basınç azaltılırsa kaynama daha çabuk 
olabilir.

2.  Yılmaz ailesi Bursa Uludağ’a gezmek için 
gitmeyi planlıyor. Bursa şehir merkezinde 
Ahmet bey kızı Ayşe’ye bir uçan balon 
alıyor ve yola çıkıyorlar. Yılmaz ailesi 
Uludağ’a çıktıklarında Bursa şehir merke-
zinde aldıkları uçan balonun hacminin 
arttığını farkediyorlar.

	 Uçan	balonun	hacminin	artması	ile	ilgili	olarak	aşağıda	ve-
rilen	açıklamalardan	hangisi	doğrudur?

 A) Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azaldığından do-
layı balonun içindeki gaz basıncı balonun hacmini artır-
mıştır.

 B) Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı arttığı için balonun 
içine hava girmiş ve balonun hacmi artmıştır.

 C) Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azaldığı için balo-
nun içine hava girmiş ve balonun hacmi artmıştır.

 D) Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı arttığı için balonun 
içindeki gaz basıncı balonun hacmini arttırmıştır.

 E) Yükseklere çıkıldıkça balonun plastik kısmı deforme ol-
muş ve balonun hacmi artmıştır.

3.  Şekilde görülen pompalı damacanalardan 
pompaya bir kaç defa hızlı hızlı bastırılarak 
suyu içerdeki ince borudan yükseltip pom-
paya bağlı musluktan çok kolay bir şekilde 
sürahiye doldurabilmekteydi.

	 Bu	durum	ile	ilgili	olarak,

 I. Pompaya bastırıldığında içerdeki gazın 
basıncı artmaktadır.

 II. Basıncı artan gaz suya basınç uygular 
ve suyun ince boru da yükselmesini 
sağlar.

 III. Gaz basıncı suyun içinde her noktaya eşit miktarda iletil-
mektedir.

 IV. Damacana içindeki gaz basıncı ince borudaki yükselen 
suyun basıncından küçük olduğu için su dışarıya akmaya 
başlar.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) I ve II B) II ve III C) II, III ve IV

  D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 

4.  

 Atmosfer basıncının etkisini göstermek için yapılan 
Magdeburg yarım küreleri deneyinde iki yarım küreden 
birine metal musluk takılmıştır. Yarım küreler birleştirilip 
musluktan vakum pompası yardımı ile hava vakumlanmış 
ve musluk kapatılmıştır. Atlar, küreyi zıt yönlerde çekerek 
ayırmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır.

	 Yarım	kürelerin	birbirinden	ayrılmasına	engel	olan	bu	du-
rum	ile	ilgili	olarak,

 I. Açık hava basıncı küreler içindeki basınçtan büyük olduğu 
için küreler birbirinden ayrılmamıştır.

 II. Atların kürelere uyguladıkları kuvvetler açık hava basıncı-
nın etkisini yenememiştir.

 III. Günlük hayatta vantuzların çalışma prensibi bu deneyle 
uyumludur.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 
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5.  Şekilde verilen damlalık içindeki sıvı ve gaz basınçları açık 
hava basıncı ile dengelenmiştir.

 

Açık hava
basıncı

Açık
hava

basıncı

Açık hava
basıncı

Plastik
kısım

Plastik
kısım

Plastik
kısım

X gazı

Sıvı

Sıvı
Sıvı

Y gazı

Z
gazı

Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3

	 Damlalığın	duruş	şekillerine	göre	X,	Y	ve	Z	gazlarının	ba-
sıncı	ile	ilgili	olarak,

 I. Şekil-1’de açık hava basıncı, X gazının basıncı ve sıvının 
basıncının toplamına eşittir.

 II. Şekil-2’de Y gazının basıncı açık hava basıncından büyük-
tür.

 III. Şekil-3’de açık hava basıncı Z gazının basıncından küçük-
tür.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

6.  Rüzgarlı ve yağışlı günlerde şemşiyele-
rin ters döndüğü bilinmektedir. Bu olay 
Bernouilli ilkesi ile açıklanır.

	 Şemşiyelerin	ters	dönmesi	ile	ilgili	
olarak,

 I. Şemsiyenin üzerinden ge-
çen havanın süratinin art-
ması şemşiye üzerindeki 
basıncın azalmasına se-
bep olur.

 II. Şemsiyenin iç tarafındaki hava basıncı, şemsiyenin üst 
tarafındaki hava basıncından büyük olduğundan şemsiye 
ters döner.

 III. Bu olay çatıların uçmasındaki durumla benzerlik göster-
mektedir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

7.  

 Fen Bilimleri öğretmeni Ömer Bey labaratuvarda damaca-
na oda parfümü ve çakmak ile bir deney yapmak istemiştir. 
Oda parfümünden bir miktar damacananın içine sıkmış ve 
çakmakla damacananın ağzından ateşlemiştir. Bir anda da-
macananın içindeki gazın alev aldığını görmüş ve yanma iş-
lemi bittikten sonra damacananın ağzını eli ile kapatmış daha 
sonra şişenin bir anda büzüldüğünü görmüş ve öğrencilerine 
göstermiştir.

	 Ömer	Bey’in	yapmış	olduğu	bu	deney	ile	ilgili	olarak,

 I. Açık hava basıncının varlığını ispat etmiştir.

 II. Damacananın içindeki yanmadan sonra iç basınç azal-
mıştır.

 III. Açık hava damacanın içindeki basınçtan büyük olduğun-
dan damacana büzülmüştür.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

Suyun
basıncı

Açık hava basıncı

Beyaz kesit

8.  Açık hava basıncının varlığını ispat 
etmek isteyen bir öğrenci şekildeki 
deney düzeneğini kuruyor.

	 Bu	deney	düzeneği	ile	ilgili	olarak,

 I. Açık hava basıncı suyun basın-
cını dengeleyerek suyun dökül-
mesini engellemiştir.

 II. Açık hava basıncı, suyun kağıda 
uyguladığı basınca ters yönlü bir 
basınç uygulamıştır.

 III. Gazlar her yöne etki edebildikleri için açık hava kağıda 
yukarı yönde basınç uygulayabilmiştir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 
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1.  

Açık Hava Basıncı

Yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Çün-
kü hava katmanın kalınlığı azalmaktadır. Ancak 
yükseklikle azalma miktarı homojen değil ilk önce 
hızlı bir azalma, daha sonra ise yavaşlayan bir azal-
ma söz konusudur.

 
Yükseklik	(km) 0 1 2 3 4 5 6 7 10 15

Basınç	(mb) 1013 900 795 700 616 540 471 410 264 120

	 Tabloda	 verilen	 değerlere	 ve	 parçada	 verilen	 bilgilere	
göre,

 I. 0-1 km aralığında yükselirken açık hava basıncı 113 mb 
azalmıştır.

 II. 5 ile 10 km aralığında açık hava basıncındaki azalma 10 ile 
15 km aralığındaki azalmadan daha fazladır.

 III. İlk 5 km’lik yükseklikte hava katmanının kalınlığı 5 ile 10 
km’lik yükseklikteki hava katmanın kalınlığından daha az 
olduğu söylenebilir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III  

2.  
L Gazı

K Gazı

Su

M Gazı

X cismi

Piston Piston

 Şekilde düşey kesiti verilen kaptaki K ve M gazları hareketli 
sürtünmesiz pistonlarla dengelenmiş olup L gazının olduğu 
kısım kapalıdır. X cismi K gazının olduğu pistonun üzerine 
konuluyor.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	yanlıştır?

 A) K gazının basıncı artar.

 B) L gazının bulunduğu kısımda sıvı yükselir.

 C) L gazının basıncı artar.

 D) M gazının basıncı artar.

 E) M gazının bulunduğu kısımda sıvı yükselir.

3.  Kalbimiz bir pompa gibi çalışırken kanın vücudumuzda ta-
şınmasını sağlayan damarlarda boru görevi görür. Sigarada 
bulunan nikotin, alkol kullanımı ve yanlış beslenme soncun-
da kan damarların iç yüzünde plak denilen katı birikimden 
oluşur. Damarlarda oluşan bu birikimler sonucu damarın 
esnekliği azalırken kanın akış yolu da daralır. Bu da kalbin 
çalışmasında düzensizlikler oluşturur.

 

	 Damarlarda	oluşan	daralma	ile	ilgili	olarak,

 I. Daralan kısımda kanın hızı artar.

 II. Kanın hızının arttığı yerde damarın çeperine etki eden ba-
sınç azalır.

 III. Damarların çeperine etki eden basınç azaldığı için damar 
dıştan içe doğru çökerek tıkanabilir.

	 ifadelerinden	hangileri	gerçekleşir?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III  

4.  Günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız su, barajlardan bize 
ulaşıncaya kadar farklı borulardan geçer. Örneğin şehrin alt 
yapısında kullanılan su borularıyla binalardaki su boruları 
farklı genişliktedir.

	 Buna	göre,	 kesit	alanı	büyük	olan	bir	boru	 ile	kesit	alanı	
küçük	olan	bir	boruda	suyun	boru	yüzeylerine	uyguladığı	
basınç	ve	suyun	akış	hızı	ile	ilgili	olarak,

 

Suyun	boru
yüzeyine

uyguladığı	basınç
Suyun	akış	hızı

Çok Az Hızlı Yavaş

Kesit	alanı	büyük	boru 1 2 3 4

Kesit	alanı	küçük	boru 5 6 7 8

	 tabloda	numaralandırılmış	yerlerden	hangilerini	 işaretler-
sek	tabloyu	doğru	bir	şekilde	doldurmuş	oluruz?

 A) 1  4  6  7  B) 2  3  5  8

 C) 1  3  6  8  D) 1  3  5  7

                          E)  2  4  6  7

ÖRNEKTİR
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5.  Şekilde verilen ince ve derin kapta h yüksekliğinde su ve ka-
bın tabanına iple bağlı esnek balon şekildeki gibi verilmiştir.

 

h
K

L
su

Esnek
balon

	 Kabın	tabanına	bağlı	ip	kesilip	balon	sıvının	yüzeyine	çıkın-
caya	kadar;

 I. Balon yükselirken sürekli hacmi artar.

 II. Balonun içindeki K noktasında gaz basıncı azalır.

 III. Kabın tabanındaki L noktasındaki basınç azalır.

 IV. Sıvının h yüksekliği artar.

 V. Sıvının yüzeyine etki eden açık hava basıncı artar.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) I, II ve III B) II, III ve IV C) I, II ve IV

  D) III, IV ve V E) I, II ve V 

6.  

Pompa

Püsküren hava
sayesinde borunu
içindeki basınç
azalır ve parfüm
sıvısı  borunun
içinde yükselir.

Yüksek
basınç

Parfümün
ilerleme yönü

Parfüm pompasının sıkıl-
ması delikten havanın püs-
kürmesine neden olur. Bu 
durum boru içinde bulunan 
sıvı yüzeyindeki açık hava 
basıncının azalmasına ne-
den olur. Bu nedenle yuka-
rı doğru yükselen sıvı ora-
da hızı yüksek olan havaya 
zerrecikler olarak karışır 
ve dışarı püskürtülür.

	 Parfüm	püskürtme	aletinin	çalışma	prensibi	ile	ilgili	olarak,

 I. Pompanın üflediği havadan dolayı parfümdeki ince boru-
nun içinde basınç azalır.

 II. Parfüm kabının içindeki yüksek basınç parfüm sıvısına ba-
sınç uygular ve ince borudan yukarı çıkmak zorunda kalır.

 III. Bu olay hem Bernoulli ilkesi hem de pascal prensibi ile 
açıklanabilmektedir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 

7.  

Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3

X gazı

P

K

Piston

L
h

h

h
M

X gazı

K

L
h

h

h
M

X gazı

K

L
h

h

h
M

F1 F2

 X gazı piston ile kapatılmış silindir biçimindeki Şekil-1’de ve-
rilen kabın içinde dengedeyken basıncı P oluyor. Daha son-
ra sırası ile önce F1 kuvveti uygulanarak piston L seviyesine 
daha sonra F2 kuvveti uygulanarak piston M seviyesine geti-
rilerek denge sağlanıyor.

	 Buna	göre,

 I. Şekil-2’de gaz basıncı 3P
2

 olur.

 II. Şekil-3’de gaz basıncı 3P olur.

 III. Gazın hacmi ile basıncı ters orantılıdır.

 IV. Şekil-2’de gaz basıncı Şekil-1’deki gaz basıncının iki katı 
kadardır.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) II, III ve IV

  D) I, II ve III E) I, II, III ve IV  

8.  Yan yana, zıt yönlü ve çok hızlı geçen iki aracın arasındaki 
hava akımının hızlanmasından dolayı arabalar arasında birbi-
rine doğru çekim kuvvetine benzer bir durum olur.

	 Bu	durum	ile	ilgili	olarak,

 I. Arabalar arasındaki hava molekülleri hızlandığı için iki 
araç arasındaki basınç açık hava basıncından azdır.

 II. Arabaların arasındaki açık hava basıncı arabaların diğer 
tarafındaki açık hava basıncından küçüktür.

 III. Arabaların arasındaki hava akımının hızı arabaların diğer 
tarafındaki hava akımının hızından küçüktür.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

 A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III 
ÖRNEKTİR




