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FİZİĞİN DOĞASI

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

Fizik nedir?
Fizik, uzay zaman, madde ve enerji 
arasındaki etkileşimi inceleyen ve do-
ğada gerçekleşen olaylarla ilgili man-
tıklı açıklamalar üretmeye çalışan 
uygulamalı bir bilim dalıdır.

Her bilim dalında olduğu gibi Fizik bi-
liminde de her bilgi sınanabilir, sor-
gulanabilir, yanlışlanabilir ve delillere 
dayandırılabilir. Bunun yanında bilim-
sel bir bilginin hem sebepleri hem de 
sonuçlarını açıklamaya çalışır.

Cisimlerin hareketlerini, bir lambanın 
ışık vermesi, radyoaktif elementlerin 
yaptığı ışımaları, şimşek yıldırım olay-
larının oluşması, gök kuşağının oluşu-
mu, radyoaktif bir madde atomunun 
çekirdeğinin parçalanması sırasında 
nükleer enerji ortaya çıkması gibi bir-
çok olayın nedenleri ve sonuçlarını fi-
ziğin alt alanlarında incelenir.

Fizik biliminin temel amacı:
Evrendeki düzeni, olayların gerçekleş-
me koşulları ve kurallarını ortaya çı-
kartmak ve açıklamaktır.

Fizik bilimi, diğer bilim dallarıyla etki-
leşerek bu bilim dallarının gelişimini 
sağlamıştır. Bunlar:

• Fizik sayesinde; elektronik, inşaat 
ve havacılık gibi çok geniş alanlar-
da kullanılan dayanıklı, güvenli, uzun 
ömürlü, ucuz ve hafif malzemeler ge-
liştirilmiştir.

• MR çekimi, röntgen çekimi, ultrason 
ve görüntüleme (tanı) uygulamaları 

• Astronomide, uzaydaki cisimlerin 
gözlenmesi ve hareketlerinin açıklan-
ması Ayrıca Fizik bilimi, Biyoloji ve 
Kimya bilimleriyle etkileşerek; Fiziko-
kimya ve Biyofizik bilim dallarının or-
taya çıkmasını sağlamıştır.

TEST • 1

1. Fizik bilimi; evrende gerçekleşen olayları anla-
maya ve açıklamaya çalışan, bu doğrultuda 
madde ve enerji etkileşimini inceleyen bilim 
dalıdır.

Buna göre; Fizik bilimi,

I. Evren nasıl oluşmuştur ve biz evrenin nere-
sindeyiz?

II. Varlıkların temel yapıtaşları nelerdir?

III. Açık denizlerde meydana gelen her dep-
rem sonunda tsunami oluşur mu?

sorularının hangilerine cevap aramaktadır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

2. I. Gözlem ve deneye dayanan uygulamalı bir 
bilimdir.

II. Sorgulanabilir.

III. Evrendeki olayların neden-sonuç ilişkisini 
inceler.

Yukarıda verilenlerden hangileri Fizik biliminin 
özelliklerindendir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

3. I. Binanın çatısından bırakılan bir taş, yere 15s 
sonra çarptı.

II. Zıt kutuplu iki mıknatıs her zaman birbirini 
çeker.

III. Kalemin boyu 20 cm olabilir.

Yukarıda verilenlerden hangileri gözlemdir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. 

Yukarıda verilen olay ve oluşumların, yasa-
larla yapılan eşleştirmeleri aşağıdakilerden 
hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

A) I " b
II " a
III " c

B) I " a
II " b
III " c

C) I " a
II " c
III " b

D) I " b
II " c
III " a

E) I " c
II " a
III " b

5. Işık, farklı yoğunluktaki iki saydam ortam arasın-
da hareket ederken doğrultu değiştirir.

Yukarıda verilen bilgi yardımıyla;

I. Yıldırımın oluşması

II. İçi çay dolu bir bardağa konulan kaşığın, 
kırık gibi görünmesi

III. Gökkuşağının oluşumu

olaylarından hangileri açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

6. Evrende geçerliliği kabul edilmiş bazı fizik yasa-
larının bir çoğu insan vücudundaki sistemlerin 
çalışma prensibi içinde geçerlidir.

Buna göre;

I. Gözün nesneleri görmesi

II. Kalbin çalışması

III. İskelet sistemimizin dengesi

yargılarının hangilerinin oluşumunda fizik ya-
saları geçerlidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

I. Uçakların kalkış 
ve inişlerinin 
sağlanması

a. Bernoulli yasası

II. Yüksek tonajlı 
gemilerin su 
yüzeyi üzerinde 
batmadan 
durabilmesi

b. Coulomb yasası

III. Atomlar arası 
bağ oluşumu

c. Sıvıların kaldırma 
kuvveti
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Fiziğin Alt Alanları
1. Mekanik: Kuvvet etkisinde kalan ci-
simlerin hareketleri ve denge durum-
larını inceler. Dengede olan cisimler 
üzerine çalışan bölümüne statik, kuv-
vet etkisi altında hareketli cisimler 
üzerine çalışan kısmına dinamik adı 
verilir. Cisimlere uygulanan kuvvetin 
etkisiyle ilgilenmeyen sadece cisimle-
rin hareket durumlarını inceleyen bö-
lümüne ise kinematik denir. 

Mekanik dalı gezegenlerin hareketin-
den yanardağ patlamalarına, rüzgar 
oluşumundan otomobillerin aerodina-
mik yapısına hatta mürekkep balığının 
hareketine kadar birçok yerde çalışma 
alanına sahiptir.

2. Elektromanyetizma: Elektriksel 
yükler, elektrik yüklerinin neden ol-
duğu elektriksel alan ve elektriksel 
kuvvetleri ve bunlara bağlı olarak mey-
dana gelen olayları açıklar. Dünyanın 
manyetik alanını, manyetik maddelerin 
birbiri ile etkileşimini, yüklü parçacık-
ların manyetik etkilerini inceler.

Elektrik motorları, MR cihazı, parça-
cık hızlandırıcılar gibi tüm elektrikli 
cihazlar elektromanyetizmanın uygu-
lama alanına girmektedir.

3. Termodinamik: Sıcaklık, iç enerji ve 
ısı kavramlarını, ısı enerjisinin madde 
içinde nasıl yayıldığını ve madde üze-
rindeki etkilerini, maddelerin ısı ilet-
kenliğini inceler.

Rüzgar oluşumu gibi doğa olayları, 
ısı yalıtım malzemeleri, süper iletken 
malzemeler gibi birçok yer termodi-
namiğin çalışma alanları arasındadır.

7. Fizik biliminin diğer pozitif bilimlerle ilgili ola-
rak;

I. Fizik biliminde elde edilen veriler diğer bilim 
dalları tarafından kullanılır.

II. Diğer bilim dallarında ortaya çıkan yeni-
likler fizik biliminin gelişimine katkı sağla-
yamaz.

III. Fizikçiler ve diğer pozitif bilim dallarındaki 
bilim insanları ortak çalışmalar yapabilir.

yargılarından hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

8. Tesisatçı Onur Usta, duvarda patlayan su bo-
rusunun patlak kısmını değiştirmek için boruyu 
keserek kestiği kısma daha ince bir borudan ek 
yapmak istemektedir. Onur Usta bunun için bir 
ölçme aleti kullanarak duvardaki borunun iç 
çapını ölçmektedir.

Buna göre, Onur Usta bu işlem için aşağıda-
ki ölçme aletlerinden hangisini kullanmıştır?

A)  B) 

C)  D) 

E) 

9. Fiziğin uğraş alanı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?

A) Somut olaylarla ilgilenir.

B) Gelecekte olabilecek olaylar ile ilgili yo-
rumlar yapmaz.

C) Diğer pozitif bilimlerin uğraş alanlarına gi-
ren olayları incelemez.

D) Madde ve enerji ilişkilerini inceler.

E) Geçmiş ve gelecek arasında bağ kurarak 
çalışmalarını gerçekleştirmez.

10. Fizik bilimi ile ilgili olarak;

I. Evrendeki her soruya cevap verir.

II. Sonuçları kesin olduğu için değiştirilemez.

III. Geçmişte gerçekleşmiş olayları analiz ede-
rek gelecekte olabilecek olayları yorumlar.

yargılarından hangisi yanlıştır?

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

D) I ve II E) I ve III

11. Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük 
değildir? 

A) Kütle B) Hacim

C) Işık şiddeti D) Akım şiddeti

E) Uzunluk

Cetvel Kumpas

Şeritmetre İletki

Pergel
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4. Optik: Işığın özelliklerini ve buna 
bağlı olarak kırınım, girişim, yansıma, 
kırılma gibi ışık olaylarını inceler.

5. Katıhal Fiziği: Katı haldeki mad-
delerin elektriksel, manyetik, optik ve 
esneklik gibi özelliklerini inceler. Yapı-
larında gözlenen simetri özelliği daha 
kolay incelenebilme ortamı oluştur-
duğundan kristal yapıdaki maddele-
ri inceler.

Kalem ucundan nanoteknoloji ürünü 
akıllı kumaşlara, leke tutmayan duvar 
boyalarına güneş pillerine kadar bir-
çok alan katıhal fiziğinin çalışma alan-
ları içerisindedir. 

6. Atom Fiziği: Atomların yapısını ve 
özelliklerini, atomik boyutlarda ger-
çekleşen olayları atomların birbiri ile 
ilişkilerini inceler.

Nanoteknoleji ürünleri atom fiziğinin 
uygulama alanındadır.

7. Nükleer Fizik: Atom çekirdeğindeki 
parçacıkların etkileşimini ve çekirdek 
kuvvetlerini inceleyerek Nükleer enerji 
ile ilgili çalışmaları yürütür.

Nükleer fiziğin gelişmesi ile birlikte 
BT (bilgisayarlı tomografi), PET (po-
zittiron emisyon tomografisi), ışın 
tedavisinde kullanılan cihazlar geliş-
tirilmiştir. 

8. Yüksek enerji ve plazma fiziği:  
Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar 
arasındaki etkileşimini, Güneş ve diğer 
yıldızların yapısını ve enerjilerinin kay-
naklarını inceleyen fiziğin alt dalıdır.

TEST • 2

1. Aşağıdakilerden hangisi fizikte kullanılan 
matematiksel bağıntıların rolü ile ilgili olarak 
söylenemez? 

A) Nicel gözlemlerin yorumlanmasını sağlar.

B) Doğadaki olayların oranlar ile betimlenme-
sini sağlar.

C) Değişkenler arasındaki ilişkinin görünür ol-
masını sağlar.

D) Deney sonuçlarından elde edilen veriler 
için modelleme yapmamızı sağlar.

E) Birbirini tekrar eden doğa olayları için tah-
minde bulunmamızı sağlar.

2. Niels Bohr 1911 yılında öne sürdüğü  Bohr atom 
modelinde atomun çekirdeğine pozitif yük-
lü protonların bulunduğunu, elektronların ise 
elektriksel kuvvetin etkisiyle çekirdeğin etrafın-
daki dairesel yörüngelerde dolandığını ifade 
etmiştir. Bohr elektriksel çekim kuvvetini mer-
kezcil kuvvete eşitleyerek yörüngede dolanan 
elektronların enerjilerini de hesaplamıştır.

Buna göre, Niels Bohr atom modelini tasarlar-
ken fiziğin alt dallarından; 

I. Elektromanyetizma

II. Çekirdek fiziği

III. Mekanik

hangilerinden yararlanmıştır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

3. Beş duyu organımızı ve ölçüm aletlerini kullana-
rak yaptığımız gözlemlere nicel gözlem denir.

Buna göre;

I. Yirmi katlı bir bina, beş katlı binadan daha 
uzundur.

II. Hava durumunu sunan spiker, bugün son 
on yılın en sıcak günü olacağını söyledi.

III. Sonbaharda ağaçların yaprakları sararır.

yargılarından hangileri nicel gözlemdir?

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

D) I ve II E) I ve III

4. Fiziksel olayların daha iyi anlaşılması için mo-
delleme yapılır.

Buna göre, fiziksel bir model oluştururken;

I. Deney sonuçlarına göre oluşturulmalı

II. Akla ve mantığa uygun olmalı

III. Model oluşturan kişinin hayal gücü yüksek 
olmalı

yargılarından hangileri kullanılmalıdır?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

5. Fizik biliminin temel amacı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Bilimsel çalışmalar yaparak canlı organiz-
maların çalışma ilkelerini keşfetmek

B) Bilimsel çalışmalar ile maddenin temel ya-
pıtaşlarını bulmak

C) Evrendeki düzeni, olayların gerçekleşme 
koşullarını ve kurallarını ortaya çıkartmak 
ve açıklamak

D) Evrenin oluşumunu keşfetmek

E) Çevremizde gelişen doğa olaylarının insan-
lık üzerindeki etkilerini incelemek

6. Yaşadığımız evreni, dünyayı ve canlıların yapısı-
nı araştıran insanlara bilim insanı denir.

Buna göre, iyi bir bilim insanı;

I. Meraklı ve gözlemci

II. Akılcı ve gerçekçi

III. Tarafsız ve ekonomik

yukarıdaki özelliklerin hangilerine sahip ol-
malıdır?

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

D) Yalnız II E) Yalnız I
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Fiziğin Diğer Bilimlerle 
İlişkisi:
Fiziğin diğer bilim dalları arasında da 
önemli bir yeri vardır. Fizik biliminin 
kanun ve teorileri kimya, biyoloji ve 
diğer bilim dallarındaki birçok olayı 
açıklamada da kullanılır. Işığın kırıl-
ması ve yansıması olayları ile görme 
olayı; pozitif ve negatif elektrik yükleri 
arasındaki çekim kuvvetleri ile kimya-
da bileşik oluşumu olayları, Akışkan-
ların yüksek basınçtan alçak basınca 
hareketi ile coğrafyada rüzgar oluşu-
mu gibi olaylar fizik biliminin kanun ve 
teorileri ile açıklanabilen olaylara ör-
nek verilebilir. Ayrıca fizik bilimindeki 
gelişmeler ile teknoloji de ilerlemiş ve 
tıp alanında kullanılan MR, EKG, Ultra-
son, Röntgen cihazları, bilgisayarlarda 
kullanılan SSD (Katı hal sürücü) hard-
diskler, yüksek hızlı Maglev trenler, 
iletişimde kullanılan fiber optik kablo-
lar gibi birçok cihazın geliştirilmesine 
olanak sağlamıştır.

7. Günlük hayatta fiziğin kullanım alanları ile ilgi-
li olarak

I. Ev ve işyeri ısıtma sistemleri

II. Cep telefonu ve bilgisayarlarda kullanılan 
hafıza kartları

III. Lazerle yapılan göz ameliyatları

örnekleri verilebilir.

Buna göre, verilen örneklerde sırasıyla fiziğin 
hangi alt alanları kullanılmaktadır?

A) Termodinamik, Elektrik, Optik

B) Termodinamik, Katıhal, Optik

C) Termodinamik, Optik, Optik

D) Mekanik, Elektrik, Optik

E) Elektrik, Katıhal, Optik

8. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin alt dal-
larından biri değildir?

A) Katıhal fiziği B) Parçacık fiziği

C) Astroloji D) Termodinamik

E) Mekanik

9. Bilimsel araştırmalar, teknolojik gelişmelere kat-
kı sağlamıştır. Diğer taraftan, teknolojik geliş-
meler de bilimsel bilgi ve gözlem araçlarının 
gelişmesini sağlamıştır. Bu sayede bilimler ara-
sında bir bağ sağlanarak yeni bilim dalları or-
taya çıkmıştır.

Buna göre;

I. Jeofizik

II. Biofizik

III. Fizikokimya

bilim dallarının hangisinin yukarıda verilen 
bilgi doğrultusunda oluşumu sağlanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

10. Bilimin ilerlemesi ile birlikte bilim insanları bir-
çok materyal ve araç geliştirmiştir.

Buna göre; 

I. Leke tutmayan duvar boyaları

II. Güneş pilleri

III. Fotoğraf makinası

IV. Granit tencereler

araçlarından hangisi ya da hangilerinin geliş-
tirilmesi katıhal fiziği ile ilişkilendirilebilir?

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

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

11. Fiziksel büyüklükler temel ve türetilmiş büyüklük 
olarak sınıflandırılabilir. 

Buna göre;

I. Ece 1 km yol yürüdü.

II. Ecrin 1 litre su içti.

III. Filiz pazardan 3 kg domates aldı.

Cümlelerinin hangisinde ya da hangilerinde 
temel büyüklük yer almaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

12. I. Hidrojen atomunun helyuma dönüşmesi

II. Moleküllerin birbiri ile etkileşimlerinin incelen-
mesi

III. Hücre içine girebilecek nanorobotların ya-
pılması

Durumlarından hangisi ya da hangileri atom 
fiziğinin incelediği konular arasında yer alır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve IIIÖRNEKTİR
 • M
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Fizikte Büyüklükler
Fizik bilimiyle ilgili bilimsel bilgilerin 
tanımlanmasında birçok fiziksel bü-
yüklük kullanılır.  Bu büyüklüklerin 
tanımlanabilmesi için ölçümler yapı-
lırken büyüklükler kendi cinsinden ve 
birim adı verilen bir ölçü ile karşılaştı-
rılır. Bu işlemde ölçmenin anlamlı ola-
bilmesi için ölçüm sonucunun birim ile 
ifade edilmesi gerekir. 

1. Temel Büyüklükler: Tek başına ifa-
de edildiğinde bir anlamı olan büyük-
lüklere temel büyüklük denir. Fizikte 
kullanılan 7 tane temel büyüklük var-
dır.

Bunlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kütle m Kilogram Terazi ile ölçülür.

Işık Şiddeti I Candela Fotometre ile ölçülür.

Sıcaklık T Kelvin Termometre ile öl-
çülür.

Akım Şiddeti i Amper Ampermetre ile öl-
çülür.

Madde Miktarı n Mol

Uzunluk l Metre Mezura veya metre ile 
ölçülür.

Zaman t Saniye Kronometre ile öl-
çülür.

NOT: Kuvvet ve ağırlık dinamometre 
ile ölçülür.

NOT: Çekim ivmesinin olmadığı or-
tamlarda,

I. Terazi

II. Cıvalı barometre

III. Dinamometre

ölçüm aletleri ile ölçüm yapılamaz.

2. Türetilmiş Büyüklükler: Temel bü-
yüklükler kullanılarak tanımlanabilen 
büyüklüklere türetilmiş büyüklük de-
nir. Örneğin, uzunluk ve zaman gibi te-
mel büyüklükler kullanılarak bulunan 
sürat niceliği türetilmiş bir büyüklük-
tür. Fizikte temel büyüklükler harici 
her kavram, türetilmiş büyüklüktür.

TEST • 3

1. Aşağıda verilen termometrelerin hangisiyle 
en hassas ölçümü yapabiliriz?

A)  B) 

C)  D) 

E) 

2. Kristal yapıya sahip olan maddelerin elekt-
rik ve optiksel özelliklerini inceleyen fiziğin alt 
dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katıhal fiziği

B) Parçacık fiziği

C) Atom fiziği

D) Nükleer fizik

E) Elektromanyetizma

3. I. Birim zamandaki yer değiştirme miktarına 

hız denir ve H z
Zaman

Yer de i tirme
›

€ fl
=  bağıntısıy-

la hesaplanır.

II. Birim zamandaki hız değişimine ivme denir 

ve ‹
› € fl

vme
Zaman

H z de i imi
=  bağıntısıyla hesap-

lanır.

III. Bir iletkenin birim kesitinden birim zamanda 
geçen yük miktarına akım şiddeti denir ve 

› fl üdetAk m id i
Zaman

Y k=  bağıntısıyla hesap-
lanır.

Yukarıda verilen tanımlara göre hangi fiziksel 
nicelik türetilmiş bir büyüklüktür?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

4. Fiziksel büyüklüklerin ölçümünde kullanılan bi-
rim sistemlerinden bir tanesi SI birim sistemidir.

Buna göre;

I. Bardağın kütlesi 100 gramdır.

II. Lambanın ışık şiddeti 60 Watt’tır.

III. Buzdolabı üzerinden 6 Amper akım geç-
mektedir.

ölçümlerinden hangileri SI (Uluslararası) bi-
rim sistemi kullanılarak ifade edilmiştir?

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

D) I ve II E) I ve III

5. Günlük hayatla ilgili bazı olaylar aşağıda veril-
miştir.

I. Gökyüzünde gökkuşağının oluşması

II. Karayollarında reflektörlerin kullanılması

III. Düşük ışıkta göz bebeğinin büyümesi

Buna göre; bu olaylardan hangileri fiziğin alt 
dallarından optik alanı ile ilişkilidir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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NOT: Astronomide kullanılan ışık yılı 
zaman birimi değil, uzunluk birimidir.

Skaler Büyüklük: Sadece birim ve sayı 
belirtilerek anlam kazandırılan büyük-
lüklere denir. Kütle, hacim, özkütle, 
sürat, zaman, enerji, güç,  basınç …

NOT: Temel büyüklüklerin hepsi, aynı 
zamanda skaler büyüklüktür.

Vektörel Büyüklük: Birim ve sayı ile 
belirtilen kavramlara bir de yön kavra-
mı eklenirse bu tür büyüklüklere “vek-
törel büyüklük” denir. Yer değiştirme, 
konum, hız, kuvvet, ağırlık, manyetik 
alan, basınç kuvveti, ivme…

Gözlem: Bilimsel bilgiye ulaşma yolla-
rından biridir. Gözlem, doğada kendi-
liğinden gerçekleşen olayları anlamak 
ve açıklayabilmek için doğrudan duyu 
organları veya farklı araç gereçlerle 
veri toplama yoludur. Gözlemler so-
nucunda nitel ya da nicel veriler elde 
edilir.

Nitel Gözlem: Beş duyu organı ile ya-
pılan kişiden kişiye yorumu değişebi-
len gözlem çeşididir.

Nicel Gözlem: Beş duyu organı yanı 
sıra ölçüm aletleri de kullanılarak yapı-
lan gözlem biçimidir. Sonuçları kesin-
dir. Kişiden kişiye değişmez.

6. 

Yukarıda temel büyüklükler ve ölçüm araçları 
verilmiştir.

Buna göre, temel büyüklükler ve ölçüm araç-
ları arasındaki doğru eşleştirme aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  B) 

C)  D) 

E) 

7. I. Elektriksel alanı çizgilerle göstermek

II. Bir cisme uygulanan kuvveti F = ma olarak 
ifade etmek

III. Saydam ortamlar arasında hareket eden 
ışığın izlediği yolu, ışınlar çizerek göstermek

Yukarıda verilen Fizik bilgilerinin hangilerinin 
öğrencilere sunumu sırasında bilimsel model-
leme kullanılmaktadır?

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

D) I ve II E) Yalnız I

8. Bilgi: Aynı kutuplu mıknatıslar birbirini iter, zıt ku-
tuplu mıknatıslar birbirini çeker.

Yukarıda verilen bilginin teknolojik olarak ge-
liştirilmesi ve uygulanması sonucunda hangi 
araç keşfedilmiştir?

A) Uzay mekikleri

B) Hibrit araçlar

C) Güneş enerjili araçlar

D) Maglev trenleri

E) Uzaktan kumandalı araçlar

9. I. Kanserli hücre tanı ve teşhisi

II. Dizüstü bilgisayarlarda kullanılan SSD bel-
lekler

III. Fiberoptik kablolar

Yukarıda verilen örneklerde fiziğin hangi alt 
dalları kullanılmaktadır?

          I                   II              III    

A) Nükleer fizik Katıhal fiziği Optik

B) Optik Optik Optik

C) Optik Katıhal fiziği Optik

D) Nükleer fizik Optik Optik

E) Atom fiziği Elektrik Optik

10. I. Güneşte ısı ve ışık oluşumunu sağlayan nük-
leer reaksiyonların oluşumunu ___1___ bili-
mi inceler.

II. Canlı varlıklarda meydana gelen yapısal 
olayları ___2___ bilimi inceler.

III. Maddenin atom ve çekirdeğinin yapısal 
özelliklerini ___3___ bilimi inceler.

Yukarıda 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış boş-
luklara aşağıdakilerden hangisi getirilmeli-
dir?

      1            2           3     

A) Fizik Fizik Kimya

B) Fizik Biyoloji Kimya

C) Kimya Biyoloji Fizik

D) Fizik Biyoloji Fizik

E) Kimya Kimya Fizik

11. I. Bilimin konusu, evrendeki olayların oluşum 
nedenleridir.

II. Bilimin gelişimi, bir olayın nedeni incelenir-
ken başka bir olayın da oluşumunun keşfe-
dilmesiyle gerçekleşmiştir.

III. Bilim, tarafsız gözlem ve deneylerle elde 
edilen düzenli bilgi birikimidir.

Yukarıda bilim ile ilgili olarak verilen bilgiler-
den hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

• Işık Şiddeti • Ampermetre

• Elektrik akımı • Kronometre

• Zaman • Fotometre
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Bilim Araştırma Merkezleri
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu) fen bilim-
lerindeki araştırmaları teşvik etmek 
amacıyla 1963 yılında kurulmuştur. 

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kuru-
mu) İlk kez 1956 yılında kurulan TAEK 
nükleer alanda araştırma ve geliştirme 
yapmak amacıyla kurulmuştur.

ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayi) 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uydu haber-
leşme ihtiyaçlarının karşılanması için 
1975 yılında kurulmuştur. 

CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Mer-
kezi) Dünyanın en büyük parçacık fizi-
ği laboratuvarıdır. 1954 yılında İsviçre 
– Fransa sınırında kurulmuştur. CERN 
de yapılan çalışmalar yüksek enerji ve 
plazma fiziği, nanobilim gibi alanların-
da gelişmesini sağlamaktadır. 

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Daire-
si) 1915 yılında kurulan NASA’da uzay 
çalışmaları programı yürütülmektedir.

ESA (Avrupa Uzay Ajansı) 1975 yılın-
da Avrupa’nın uzay programını hazır-
lamak ve gerçekleştirmek amacıyla 
kurulmuştur.

TEST • 4

1. Fizik bilimi diğer disiplinlerle ilişkilidir.

Buna göre; 

I. Rüzgar ve yağış oluşumu

II. Sinir hücrelerinde bilgi iletimi

III. Arkeolojik eserlerin yaş tayini 

olayların hangileri fizik biliminin diğer disip-
linler ile ilişkili olduğunu gösterir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

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

2. I. Bünyesinde yapılan çalışmalar plazma fizi-
ği, elektronik, nanobilim ve bilişim teknoloji-
si gibi alanların gelişimine katkı sağlamıştır.

II. Büyük Hadron çarpıştırıcısı (LHC) deney sis-
temini bünyesinde barındırır.

III. Dünyanın en büyük parçacık fiziği labora-
tuvarıdır. 

Yukarıda özellikleri verilen bilim araştırma 
merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CERN  B) NASA C) TAEK

D) ASELSAN E) ESA

3. I. Gelgit olayı

II. Serap oluşumu

III. Gökyüzünün mavi görünmesi

IV. Yıldırımın oluşum nedeni

V. İnsanların yaşam sürecini etkileyen faktör-
ler

Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi fizik bi-
liminin uğraş alanı içerisindedir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

4. Fizik biliminin incelediği birçok konu vardır.

Buna göre;

I. Hidroelektrik santrallerden elektrik elde 
edilmesi

II. Gezegenlerin hareketlerinin gözlenmesi

III. Parçacık hızlandırıcılarda atom altı parça-
cıkların davranışlarının incelenmesi

IV. Periyodik cetvelin oluşturulması

V. Atomun yapısının incelenmesi

Durumlarından kaç tanesi fiziğin alt dalların-
dan birinin inceleme konusudur?

A) 1  B)2  C) 3  D) 4 E) 5

5. Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük 
birim gösterimi değildir? 

A) kg B) cd C) K D) m3 E) m

6. Uluslararası birim sisteminde (SI) aşağıdaki-
lerden hangisi kullanılmaz?

A) Okka B) Kelvin C) Saniye

D) Candela E) Metre

7. Bir cetvel yardımıyla Güven elindeki kalemi şe-
kildeki gibi ölçmektedir.

Buna göre, Güven kalemin boyunu kaç cm 
olarak ölçer? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) 6,6 B) 4,6 C) 7,4

D) 8,4 E) 8,6
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Fizik Biliminin Gelişimi
MÖ bilimle uğraşan insanlar; mate-
matik, fizik, kimya, tıp, biyoloji, fel-
sefe dahil birçok bilim konusunda 
bilgiye sahipti ve bu konularda fikirler 
sunabiliyorlardı. Fakat bilim alanında-
ki ilerlemeler, kişilerin tek bir alanda 
uzmanlaşmasını gerektirir hâle gel-
miştir.

Thales: Güneş tutulmasını incelemiş 
Güneş tutulmasının zamanlarını ön-
ceden hesaplamıştır. Ayrıca birbirine 
sürtülen cisimlerin, kendisinden daha 
küçük cisimleri çektiğini gözlemle-
miştir.

Democritos: Kum taneciklerinin küre-
sel yapısından yola çıkarak, maddenin 
bölünemeyen çok küçük taneciklerden 
oluştuğunu söyleyip ilk atom modelini 
oluşturmuştur. İlerleyen yıllarda Dal-
ton, Thomson, Rutherford ve Bohr 
atomla ilgili modelleri geliştirmiştir.

Archimedes: Sıvıların kaldırma kuv-
vetini ve cismin sıvı içerisindeki denge 
durumlarını ortaya koymuştur. 

Galileo: Serbest düşme hareketi ya-
pan cisimlerin, yere düşme süreleri-
ni araştırmış; Kopernik’in ortaya attığı 
güneş merkezli evren modelini delille-
riyle ortaya koymuştur.

Cristian Huygens: Işığın dalgalar şek-
linde ilerlediğini ortaya atmış, kırılma 
kanunlarını bulmuştur.

Pascal: Sıvı ve gaz basıncı konuların-
da araştırma yapmıştır.

Isaac Newton: Klasik fiziğin kurucu-
sudur. Kuvvet-Hareket kavramlarını 
araştırmıştır. Işığın tanecikli yapıda 
olduğunu ilk kez söyleyen kişidir.

Allessandro Volta: Volta pilini bul-
muştur.

8. Sınıf öğretmeni, Erdem’e proje ödevi olarak ser-
best düşen bir cismin kütlesi ile yere çarpma 
hızı arasındaki ilişki üzerine bir deney tasarla-
masını vermiştir.

Buna göre, Erdem bu deneyin tasarlanması 
sırasında aşağıdakilerden hangisine öncelik 
vermelidir?

A) Aynı kesit alanına sahip farklı kütleli cisimle-
rin serbest bırakıldığı yüksekliğin aynı olma-
sını sağlamalı

B) Formül kullanarak farklı kütleli cisimler için 
hız değerlerini hesaplamalı

C) Aynı cismi farklı yüksekliklerden serbest bı-
rakmalı

D) Farklı kütleleri, farklı yüksekliklerden serbest 
bırakmalı

E) Formül kullanarak farklı yükseklikler için 
hız değerlerini hesaplamalı ve tablo oluş-
turmalı

9. Bir öğrenci bir çaydanlık su ile bir cezve suyun 
kaynama süreleri arasındaki ilişkiyi ortaya çı-
karmak için iki ayrı deney düzeneği kurmakta-
dır.

Buna göre, öğrenci deney sonucundan olum-
lu sonuç çıkarmak için aşağıdakilerden han-
gisini yapmalıdır?

A) Su kütlesi ve kaynama süresi dışındaki de-
ğişkenleri sabit tutmak için gerekli koşulları 
oluşturmalı

B) Formüllere bağlı olarak değişkenler arasın-
da grafik çizmeli

C) Aynı kütlede, farklı sıcaklıklardaki sular için 
deneyi sürekli tekrar etmeli

D) Formüllere bağlı kalarak su kütlesini ve sı-
caklıkları hesaplanmalı

E) Su kütlesi ve kaynama süresini sabit tutmalı

10. 

Yukarıda verilen niceliklerden kaç tanesi hem 
temel hem de skaler büyüklüktür?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

11. Fizik biliminin gelişmesi ile birlikte birçok bilim 
dalında da gelişmeler olmuştur.

Buna göre;

I. Jeoloji

II. Biyoloji

III. Tarih

bilim dallarından hangileri fizik bilimi ile bir-
likte gelişme göstermiştir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

12. Yapılan deneyler sonucunda, olayları açıkla-
yıcı bir biçimde oluşturulan görsel resme veya 
matematiksel bağıntılara “model” denir.

Buna göre, Şekil-I, II ve III’de resmedilen nice-
liklerin hangisi bir modeldir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

E) I, II ve III

• Kütle • Sürat

• Zaman • Sıcaklık

• Kuvvet • Hacim

N S

B

Şekil - I Şekil - II

+

E

+

Şekil - III

Çekirdek

Elektron
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Ampere: Akım şiddetinin yük mikta-
rıyla ilişkisini, üzerinden akım geçen 
tellerin birbirine kuvvet uygulamasını 
incelemiştir.

Henry: Düzgün manyetik alanlar içe-
risinde meydana gelen değişimleri ve 
olayları incelemiştir.

Faraday: Yüklerin korunumu, etki ile 
elektriklenme ve elektroliz konuları ile 
ilgilenmiştir.

Maxwell: Elektromanyetik alan üze-
rinde çalışmalar yapmıştır.

Thomas Edison: Doğru akım (DC) ile 
çalışabilen aletleri ve ampulü icat et-
miştir.

Tesla: Alternatif akımı keşfetmiştir.

Marie Curie: Doğal ve yapay radyoak-
tiflik üzerinde çalışmış olup Polonyum 
ve Radyum’u keşfetmiştir.

Max Planck: Kuantum terosini orta-
ya atmıştır.

Albert Einstein: Görecelik teorisini or-
taya atmıştır.

Max Planck ve Einstein modern fiziğin 
kurucularıdır. Modern fiziğin gelişimi 
ile teknolojik gelişim hızlanmıştır.

Bohr, Heisenberg ve Schrödinger ku-
antum fiziğinin gelişimine büyük kat-
kılar sağlamıştır. Bu sayede atomun 
temel parçacıklarının özelliklerinin 
keşfedilmesi sağlanmıştır.

Günümüzde ise CERN’de yapılan de-
neyler ile atom altı parçacıkların 
ne olduğu araştırılmaktadır. Ayrıca 
CERN’de yapılan çalışmalarda çok 
kapsamlı bilgiler içeren Big Bang Te-
orisi,

İzafiyet Teorisi, Modern Atom Teorisi 
gibi olaylar araştırılmaktadır.

TEST • 5

1. Bilimsel bir bilgi ile ilgili,

I. Deney ve gözlemlere dayanır.

II. Mutlak doğrulardır.

III. Sınanabilir.

yargılarından hangisi doğrudur? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

2. Fizik biliminin gelişmesiyle birlikte teknoloji de 
gelişmekte ve pek çok yeni alet hayatımıza gir-
mektedir.

Buna göre;

I. LCD (Sıvı Kristal Ekran) Monitör

II. MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ci-
hazı

III. SSD (Katıhal Disk) bellek

aletlerinden hangileri fiziğin alt dallarından 
katıhal fiziğinin inceleme konusudur?

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

D) I ve III E) II ve III

3. Bir malzemenin uçlarındaki sıcaklık değiştiğin-
de elektriksel potansiyel oluşturması özelliğine 
“Pyro elektrik etki” denir. Pyro elektrik etki Cark 
Linnaeus ve Franz Aepinus tarafından 18. yüzyıl-
da ortaya konulmuştur.

Buna göre, Cark Linnaeus ve Franz Aepinus’un 
ortaya attığı Pyro elektrik etki fiziğin alt dalla-
rından hangisinin inceleme alanına girer?

A) Termodinamik B) Optik

C) Mekanik D) Katıhal fiziği

E) Nükleer fizik

4. Fizik biliminin ortaya koyduğu bilgiler ile üreti-
len teknolojik ürünlerden biri de otomobillerdir.

Buna göre otomobillerin üretiminde;

I. Mekanik

II. Optik

III. Termodinamik

alanlarından hangilerinin ortaya koyduğu bil-
giler kullanılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

5. Lamba parlaklığının nelere bağlı olduğunu 
araştıran Hasan Şekil-I’deki K lambasının par-
laklığını gözlemliyor. Şekil-II’de aynı devreye L 
lambasını taktığında lambanın parlaklığının 
arttığını gözlemlemektedir.

Buna göre, Hasan’ın yaptığı bu deneyde;

I. Lambanın cinsi bağımsız değişkendir.

II. Lambanın parlaklığı bağımsız değişkendir.

III. Pil sayısı sabit tutulan değişkendir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I ve III

6. Fizik biliminde yapılan modelleme ile ilgili 
olarak;

I. Gerçek bir olaya benzetilir.

II. Şekiller, matematiksel bağıntılar birer mo-
deldir.

III. Modellemeyi yapan kişilerin hayal gücüne 
bağlı olarak, insanların anlayabileceği bir 
yapıdadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) Yalnız II

K

Pil

Şekil-I

L

Pil

Şekil-II
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Fizikte Modelleme ve 
Matematiğin Yeri
Fiziksel olayları daha kolay ve anlaşıla-
bilir hâle getirme yollarıdır. Fizikte kul-
lanılan her türlü maket, şema, grafik, 
formül veya resim bir modellemedir.

Örneğin:

I. Manyetik alan çizgileri

II. Elektrik alan çizgileri

III. Fnet = ma formülü

IV. Işık ışınları çizimi

V. Atom modeli

VI. Güneş sistemi modeli

modelleme örnekleridir.

Fizikçiler yaptıkları model, deney ve 
gözlemleri, çizdikleri grafikleri ifade 
edebilmek için matematiği bir dil ola-
rak kullanırlar.

Bilimsel Araştırmada Etik  
Kurallar
Tüm dünyada herkes tarafından ka-
bul gören ahlaki kurallar bütününe 
etik denir. 

Bilimsel çalışmalarda fikir, teori, dü-
şünce ve canlı yaşamına saygı, taraf-
sızlık ve mahremiyet ise bilim etiği 
olarak adlandırılır. 

Bilim etiğine sahip bilim insanları gü-
venilir, saygılı, tarafsız, yanıltıcı ol-
mayan, gerçekliği olmayan iddialarda 
bulunmayan, insanların emeğine say-
gılı kişilerdir.

7. Fizik bilimini hayatımızın her alanında kullanırız. 

Fiziğin alt dallarının kullanıdığı yerlere nesnel 
örnekler verilmek istenirse;

I. Termodinamik - Kombi

II. Optik - Teleskop

III. Elektrik - El feneri

eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

8. Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklük de-
ğildir? 

A) Uzunluk B) Ağırlık C) Sıcaklık

D) Işık şiddeti E) Zaman

9. Aşağıdakilerden hangisi skaler büyüklük de-
ğildir? 

A) Sürat B) Güç C) Enerji

D) İvme E) Kütle

10. Aşağıdakilerden hangisi vektörel büyüklük 
değildir? 

A) Hız B) Kuvvet C) Zaman

D) Tork E) İtme

11. Fizikte kullanılan bazı ölçüm aletleri aşağıda 
verilmiştir.

I. Termometre

II. Kumpas

III. Kronometre

IV. Ampermetre

V. Dinamometre

Buna göre, bu ölçüm aletlerinden kaç tanesi-
nin ölçtüğü nicelik temel büyüklüktür?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş büyüklük 
değildir?

A) Hacim B) Yoğunluk C) Kuvvet

D) Işık şiddeti E) Enerji

13. Aşağıda verilen büyüklük ve birim eşleştirme-
lerinden hangisi yanlıştır? 

Büyüklük Birim      

A) Enerji Joule

B) Kütle Kilogram

C) Zaman Işık yılı

D) Uzunluk Milimetre

E) Sıcaklık Derece

14. I. Kanserli hücrelerin tanı ve teşhisinde kullanı-
lan cihazların üretiminde

II. Bilgisayarlarda kullanılan, küçük boyutu ve 
hızlı veri okuma/kodlama özelliği ile ön pla-
na çıkan SSD (katıhal disk) belleklerin üre-
timinde

III. Evren hakkında daha fazla bilgi sahibi olma-
mızı sağlayan teleskopların üretilmesinde

Yukarıdaki cihazların hangilerinin üretimin-
de fiziğin bir alt dalı olan optikteki gelişmeler 
katkı sağlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

15. I. Masanın boyu

II. Kağıt kalınlığı

III. Borunun çapı

IV. Bel çevresi

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki uzunluk-
lardan birini ölçmek için en uygun ölçü aleti 
değildir?

A) Mezura B) Kumpas

C) Mikrometre D) Şeritmetre

E) Cetvel
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Maddenin Ortak Özellikleri
1. Tanecikli Yapı: Evrendeki bütün 
maddeler atomlardan; atomlar ise 
proton, nötron ve elektron gibi tane-
ciklerden oluşur.

2. Elektriksel Yapı: Maddeyi oluş-
turan proton (+) ve elektron (–) gibi 
taneciklerin yapısında bulunan elekt-
riksel yüklerdir.

3. Boşluklu Yapı: Atom çekirdeği ve 
çekirdek etrafında dolanan elektron-
lar arasında boşluklar vardır. Bu kav-
ram, ilk kez Rutherford tarafından 
söylenmiştir. Ayrıca atomlar arasında 
da kendi boyutlarına göre çok büyük 
boşluklar vardır.

4. Eylemsizlik: Bir cismin  içerisinde 
bulunduğu hareket veya hareketsizlik 
durumunu koruma isteğidir. Örneğin, 
araç içerisinde otururken aracın ani 
yavaşlaması sonucunda öne doğru 
hareketimiz gibi.

5. Kütle: Hacmi dolduran madde mik-
tarıdır. Aynı zamanda değişmeyen 
madde miktarı olarak da tanımlanır. 
Bir cismin kütlesi evrenin her nokta-
sında aynıdır. Kütle eşit kollu terazi 
veya dijital teraziler yardımıyla ölçü-
lür. Yer çekiminin olmadığı ortamlarda 
terazi ile ölçüm yapılamaz.

6. Hacim: Maddelerin boşlukta kap-
ladığı yere denir. Sıcaklık, basınç ve 
dış etkilere bağlı olarak değişebilir. 
Maddeler için hacim ölçüm yöntem-
leri farklıdır.

a. Katıların Hacmi: Katılarda hacim 
ölçümün 2 farklı yöntemi vardır:

I. Düzgün geometrik şekiller:

Cisim Hacim Formülü

Küp V = a3

Küre
V r3

4 3r=

Silindir V = rr2h

Koni
V h r3

2r=

Dikdörtgenler prizması V = a·b·c

TEST • 1

1. Şekildeki X, Y kaplarında sırasıyla d ve 2d özküt-
leli 8V, 5V hacminde sıvılar bulunmaktadır. X ve 
Y kaplarından Vx ve Vy hacminde sıvı alınarak 
Z kabına aktarıldığında kaplardaki sıvı kütleleri 
eşit olmaktadır.

X Y Z

d

8V

2d

5V

Buna göre, kaplardan alınan sıvıların hacim-

leri oranı 
V
V

y

x  kaçtır? (Sıvılar aynı sıcaklıktadır.)

A) 1 B) 
2
1  C) 

3
1  D) 

3
2  E) 

6
1

2. Dikdörtgenler prizması biçiminde şekildeki zey-
tinyağı tenekesi 20 litre yağ almaktadır.

25cm

20cm

h

Buna göre, tenekenin yüksekliği h kaç cm’dir?

(1 litre = 1000 cm3)

A) 20 B) 29 C) 30 D) 35 E) 40

3. İçinde 70 cm3 sıvı bulunan dereceli silindire içi 
dolu X küresi atıldığında, küre yarısı batarak şe-
kildeki gibi dengede kalmaktadır.

X cisminin kütlesi 180 g olduğuna göre, özküt-
lesi kaç g/cm3 tür?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

4. Şekillerde verilen cisimlerin hacimleri birbirine 
eşittir.

Koni Küp Küre

Silindir Dikdörtgenler

Prizma

Buna göre, yüzey alanı en küçük olan geomet-
rik şekilli cisim hangisidir?

A) Koni B) Küp

C) Küre D) Silindir

E) Dikdörtgenler prizması

5. Taşma seviyesine kadar su ile dolu şekildeki ta-
şırma kabına X cismi atıldığında kaptan 20 g su 
taşmaktadır.

sux

Kapta 60 gram kütle artışı olduğuna göre, cis-
min özkütlesi kaç g/cm3 tür?

(dsu = 1 g/cm3)

A) 2 B) 
2
5  C) 3 D) 

2
7  E) 4 

6. Bir kenarının uzunluğu 5 cm olan küp biçimin-
deki cisim, içerisinde su bulunan şekildeki taşır-
ma kabına atılmaktadır.

Kabın toplam kütlesi 475 gram arttığına göre, 
cismin özkütlesi kaç g/cm3 tür?

(dsu = 1 g/cm3)

A) 10 B) 8 C) 5 D) 4 E) 2

100cm
3

70cm
3

300cm
3

400cm
3
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ÖRNEK 
Boyutları 6 cm, 9 cm, 12 cm olan dik-
dörtgenler prizması şeklindeki kutu 
içerisine yarıçapı 3 cm olan küreler 
yerleştirilmektedir.
Buna göre, kutu içerisinde kalan boş-
luğun hacmi kaç cm3 tür? (r=3)
ÇÖZÜM 

x x6 9 12
tan tan tan

sin
tan

e e e

prizma i eri e
e k re girer

1 1 2

2
ç
ü

. . .

1 2 34444444 4444444

V V V

cm

2

6 9 12 2 3
4 3 3

648 216

432

·

· · · ·

bo p k

3

3

fl = -

= -

= -

=

II. Düzgün geometrik olmayan ci-
simler:

Bu tür cisimlerin hacimleri ya içi bir 
miktar sıvı dolu dereceli silindir yar-
dımıyla ya da taşma seviyesine kadar 
sıvı dolu taşırma kaplarıyla bulunur.

ÖRNEK 

Sıvı

K

80cm
3

Şekil-I

Sıvı
Toplama

Kabı

L

Şekil-II

Şekil-I ve II’de içerisi sıvı dolu kaplara 
K ve L cisimleri yavaşça bırakılmak-
tadır. Cisimler kap tabanlarına inerek 
dengeye geldiklerinde, Şekil-I’deki 
kapta sıvı seviyesinin 140 cm3 çizgi-
sine geldiği, Şekil-II’de ise sıvı top-
lama kabında 40 cm3 sıvı toplandığı 
görülmektedir.

Buna göre, K ve L cisimlerinin hacim-

leri oranı V
V

L

K kaçtır?

ÇÖZÜM 

Şekil-I          
Yükselen sıvı 
hacmi K cismi-
nin hacmidir.
VK = 140 – 80
 = 60 cm3

Şekil-II          
Toplama kabında 
biriken su mik-
tarı L cisminin 
hacmidir. 
VL = 40 cm3

V
V

2
3

L

K =

7. Özkütleleri sırasıyla 2d, 4d ve 3d olan eşit ha-
cimli X, Y ve Z cisimleri; d özkütleli sıvı ile tama-
men dolu taşırma kaplarına atılmaktadır.

Buna göre; X, Y ve Z maddelerinin kapları ağır-
laştırma miktarları arasındaki ilişki aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) X > Y > Z B) Y > Z > X C) X = Y = Z

D) X > Z > Y E) Z > X > Y

8. Özkütle ile ilgili;

I. Madde miktarına bağlı değildir.

II. Sıcaklık değişimlerinden etkilenir.

III. Temel büyüklüktür.

yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru-
dur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

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

9. Kütlesi 20 gram olan bir kap tamamen su ile 
doldurulduğunda 100 gram; yarısı su, diğer ya-
rısı d yoğunluklu sıvı ile doldurulduğunda ise 
kütlesi 180 gram olmaktadır.

Buna göre, sıvının yoğunluğu d kaç g/cm3 tür? 
(dsu = 1 g/cm3)

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

10. Sabit sıcaklık ve basınç altında bir maddeye ait 
kütle, hacim ve özkütle ilişkilerini gösteren gra-
fikler şekildeki gibidir.

Buna göre, bu grafiklerden hangisi doğru çi-
zilmiştir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

11. Taşma düzeyine kadar özkütlesi 0,8 g/cm3 sıvı 
ile dolu kap içerisine kütlesi 30 g olan cisim bı-
rakıldığında kapta 14 g kütle artışı gözlenmek-
tedir.

Buna göre, cismin özkütlesi kaç g/cm3 tür?

A) 1 B) 1,2 C) 1,5 D) 1,8 E) 2

12. Özkütlesi 5 g/cm3 olan maddeden yapılmış bir 
cismin hacmi 1 dm3 ve kütlesi 4 kg dır.

Buna göre, cismin içerisindeki boşluk kaç cm3 
tür?

A) 100 B) 200 C) 250 D) 300 E) 400

X Y Z Kütle

Hacim

Şekil-I

Kütle

Özkütle

Şekil-II
Özkütle

Hacim

Şekil-III
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b. Sıvıların Hacmi: Sıvıların belirli bir 
şekli olmadığı için hacimleri, içerisine 
konuldukları kabın iç hacmi kadardır.

c. Gazların Hacmi: Gazlar içerisinde 
bulundukları kabın tamamına yayılır. 
Bu yüzden hacimleri kabın hacmine 
eşittir.

ÖRNEK 

Z

Kütle

Hacim

X

Y

Şekildeki çizilen grafiklerden hangisi 
bir maddeye ait olamaz?

ÇÖZÜM 
Grafiğe göre X olamaz. Çünkü, baş-
langıçta hacmi olmayan bir maddenin 
kütlesi olamaz.

Bu grafiğe göre, Y maddesi “ Katı, sıvı 
veya gaz Z maddesi “ Kapalı bir kap-
ta hacmi sabit tutulan bir gaza aittir.

TEST • 2

1. Kütle

Hacim

Şekil - I

Kütle

Hacim

Şekil - II

Kütle

Hacim

Şekil - III

Şekil-I, II ve III’te verilen kütle-hacim grafikle-
rinden hangisi saf bir sıvıya ait olamaz?

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

D) I ve II E) I ve III

2. Bir sıvıya ait kütle-hacim grafiği şekilde verilmiş-
tir.

Buna göre I, II ve III bölgelerinde sıvının özküt-
lesi için aşağıdakilerden hangisi söylebilir?

    I        II        III    

A) Sabit Azalır Sabit

B) Azalır Sabit Artar

C) Artar Sabit Azalır

D) Sabit Artar Azalır

E) Sabit Azalır Artar

3. Kütlesi 2,4 kg olarak ölçülen bir cismin boyutla-
rı 0,2 m, 0,5 m ve 0,03 m olarak ölçülmektedir.

Buna göre, cismin yapıldığı maddenin özküt-
lesi kaç g/cm3 tür?

A) 0,8 B) 1 C) 1,25 D) 1,4 E) 1,5

4. Aynı sıcaklıkta özkütlesi 2 g/cm3 olan K sıvısı ile 
özkütlesi 2,5 g/cm3 olan L sıvısı eşit hacimli ve 
homojen olarak karıştırılmaktadır.

Buna göre, karışımın 90 gramında kaç gram 
K sıvısı vardır?

A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

5. Şekildeki tabloda X, Y ve Z sıvılarına ait kütle-ha-
cim ve sıcaklık değerleri verilmiştir.

Madde Kütle (g)
Hacim 
(cm3)

Sıcaklık 
(°C)

X 10 5 20

Y 15 3 20

Z 20 5 10

Buna göre, 

I. X ve Y farklı maddedir.

II. X ve Z aynı madde olabilir.

III. Y ve Z aynı madde olabilir.

yargılarından hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

6. Kütlesi 20 gram olan boş bir kap, tamamen su 
ile doldurulduğunda 70 gram gelmektedir. Bu 
durumda kaba doldurulan suyun yarısı alına-
rak kaba özkütlesi bilinmeyen bir X sıvısı kap ta-
mamen dolacak şekilde doldurulmaktadır.

Son durumda kabın kütlesi 95 gram geldiği-
ne göre, X sıvısının özkütlesi kaç g/cm3 tür?  
(X sıvısı ve su aynı sıcaklıkta olup sıvılar birbiri 
içerisinde çözünmemektedir. dsu = 1 g/cm3)

A) 1,4 B) 1,6 C) 1,8 D) 2 E) 2,5 

Kütle

Hacim

I

II

III
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Özkütle: Birim hacim başına düşen 
kütle miktarına özkütle denir. “d” har-
fi ile gösterilir. Madde için ayırt edici 
bir özellik olup

d V
m=

şeklinde modellenmiştir.

Birimi gram/cm3 olarak belirtilir. SI bi-
rim sisteminde ise kg/m3 olarak be-
lirtilir.

• Sabit sıcaklık ve basınç altında bir 
maddenin özkütlesi sabittir.

• Özkütle madde miktarına bağlı de-
ğildir.

• Su, Bizmut ve Antimon hariç bütün 
maddelerin özkütlesi, sıcaklığı ile ters 
orantılıdır.

• 

 

Suyun özel durumu grafiklerdeki gi-
bidir.

Kütle

Hacim

I II III

• I. Bölge ⇒ Özkütle sabit. Çünkü, küt-
le hacimle doğru orantılıdır.

II. Bölge ⇒ Kütle, hacme göre daha 
fazla artmakta. Özkütle artmaktadır.

III. Bölge ⇒ Hacim, kütleye göre daha 
fazla artmakta. Özkütle azalmaktadır.

Hacim

Sıcaklık+4°C0

Özkütle (g/cm )
3

Sıcaklık+4°C0

1

7. Kütleleri eşit olan X ve Y katı cisimlerinin özkütle-
leri dx ve dy dir.

r

X
2r

h

Y

Buna göre, cisimlerin özkütleleri oranı 
d
d

y

x  kaç-

tır?

A) 
8
3  B) 

2
1  C) 

2
3  D) 

3
8  E) 

2
9

8. Taşma düzeyine kadar su ile dolu olan bir kaba 
özdeş beş tane bilye bırakıldığında bilyelerin 
tüm hacmi sıvı içerisinde kalmaktadır.

Bu durumda boş olan toplama kabında 20 cm3 
su toplanmakta olup taşırma kabının kütlesi  
40 gram artmaktadır.

Buna göre, bir bilyenin özkütlesi kaç g/cm3 
tür? (dsu = 1 g/cm3)

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

9. Denizaltıların ön ve arka kısımlarında sarnıç 
adı verilen boş odalar bulunmaktadır. Bir deni-
zaltı dalış yapacağı zaman sarnıçların kapağı-
nı açarak bu odaların su ile dolması sağlanır. 
Benzer şekilde denizaltı su yüzeyine çıkacağı 
zaman sarnıçlardaki su dışarıya pompalanır ve 
denizaltı su yüzeyine çıkar.

Buna göre, denizaltının dalması ve yüzeye çık-
masını sağlayan hangi özelliğin değişimidir?

A) Kütle B) Ağırlık C) Özkütle

D) Hacim E) Eylemsizlik

10. Şekildeki K kabı içerisinde, aynı sıcaklıktaki 2d 
ve d özkütleli sıvılar birbiriyle karışmamaktadır. 
K ve L kapları arasında bulunan musluk açıla-
rak sıvı dengesi sağlandığında kaplarda topla-
nan sıvı kütleleri mK, mL ve mM olmaktadır.

Buna göre; mK, mL ve mM arasındaki ilişki ne-
dir? (Bölmeler özdeş ve bağlantı borularındaki 
sıvı hacmi önemsizdir.)

A) mK > mL = mm B) mK = mL > mM

C) mL > mK > mM D) mL = mM > mK

E) mM > mL > mK

11. Günlük hayatımızda yer alan birçok uygulama-
da maddelerin özkütle farkından yararlanılır.

Buna göre;

I. Yumurtanın tazeliğinin kontrol edilmesi

II. Petrolden benzin ve gaz yağı elde edilmesi

III. Sıcak hava balonlarının yükselmesi

uygulamalarının hangilerinde maddelerin öz-
kütlelerinin farklı olmasından yararlanılmış-
tır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

Su Boş

K

ML

2d

d
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Sıcaklıkları Aynı Sıvıların 
Homojen Karışımı

K Sıvısı L Sıvısı

Düşey kesitleri verilen şekildeki kap-
lar içerisinde bulunan K ve L sıvıları-
nın kütleleri mK ve mL, hacimleri VK ve 
VL dir. Sıvılar boş bir kapta karıştırıl-
dığında, 

d V V
m m

›fl›kar m
K L

K L=
+
+

bağıntısıyla karışım özkütlesi bulunur.

NOT: Karışımın özkütlesi her zaman 
karıştırılan sıvıların özkütleleri ara-
sında bir değer alır.

Kütle

Hacim

d
K

d
Kar

d
L

dL < dkar < dK

Karışımın özkütlesi hacimce fazla ka-
rıştırılan sıvıya daha yakındır.

TEST • 3

1. Altın içerisine bakır, nikel ve gümüş gibi ele-
mentler karıştırılarak altının sertlik, özkütle ve ısı-
ya dayanıklılık özelliklerinin kontrolü sağlanır. 
Altının saflığı ayar ile ifade edilir. Altın içerisine 
katılan madde kütlece ne kadar fazla ise, altı-
nın ayarı o kadar düşer.

Nikel ve altın alaşımından oluşan K, L ve M bile-
ziklerinde kullanılan nikel ve altın kütleleri tablo-
da verilmiştir.

Nikel kütlesi (g) Altın kütlesi (g)

K 3 9

L 8 12

M 4 20

Buna göre, K, L ve M bileziklerinin ayarları ara-
sındaki ilişiki nedir?

A) K > M > L B) M > K > L C) K > L > M

D) M > L > K E) L > K > M

2. İçerisinde 4r yüksekliğinde su bulunan silindi-
rik kabın taban çapı 8r’dir. Su içerisine özdeş ve 
yarıçapı r olan demir kürelerden iki tane bıra-
kılmaktadır.

Buna göre, kaptaki suyun yükselme miktarı 
kaç r olur?

A) 
7
1  B) 

6
1  C) 

3
1  D) 

2
1  E) 1

3. Madde ve özellikleri ile ilgili,

I. Özkütle aynı koşullarda saf maddeler için 
ayırt edici özelliktir.

II. Her maddenin bir hacmi vardır.

III. Kütle niceliğinin uluslararası SI birim sistein-
de birimi gramdır.

yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta d, 3d ve 5d 
özkütleli, eşit yükseklikteki K, L ve M sıvıları birbiri-
ne karışmadan durmaktadır.

Sıvıların birbirine karışması sağlanırsa karışı-
mın özkütlesi için ne söylenebilir? (Sıvılar aynı 
sıcaklıktadır.)

A) d ile 2d arasındadır.

B) 2d ile 3d arasındadır.

C) Tam 3d’dir.

D) 3d ile 3,5 d arasındadır.

E) 3,5 ile 4,5 d arasındadır.

5. Düşey kesiti verilen kap içerisinde 400 cm3 hac-
minde su bulunmakta olup kaba kütlesi 300 
gram olan cisim bırakıldığında 10 cm3 su taşı-
maktadır.

Su
Sıvı toplama

kabı
400 cm3

540 cm3

Cisim tamamen suya battığına göre, cismin 
özkütlesi kaç g/cm3 tür?

(dsu = 1 g/cm3)

A) 
2
3  B) 2  C) 

2
5  D) 3  E) 

2
7

su 4r

hdK

h3dL

h5dM
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ÖRNEK: 

Su Toplama
kabı

Taşırma
kabı

Su

Düşey kesiti verilen sıvı taşırma kabı-
na özdeş ve kütlesi 20 gram olan dört 
adet bilye bırakıldığında, toplama ka-
bında 40 cm3 su toplanmaktadır. Bu 
durumda;

martış = 4 mbilye – mtaşan

martış = 4 · 20 – 40 · 1

martış = 40 gram

Taşırma kabında 40 gram kütle artı-
şı olmuştur.

Özkütlenin Günlük Hayattaki 
Kullanım Yerleri
Maddelerin özkütlelelerinin farklı ol-
masından dolayı günlük hayatta bir-
çok yerde özkütleden yararlanılır. 

Kuyumculuk, porselen yapımı, ebru 
sanatı, kan ve idrar tahlilleri, yumur-
tanın tazeliğinin kontrol edilmesi, ben-
zin-mazot gibi ürünlerin elde edilmesi, 
sütten tereyağı elde edilmesi gibi bir-
çok yerde maddelerin özkütlelerinin 
farklı olmasından yararlanılır. Bunun 
yanı sıra gemilerin yüzebilmesi, sıcak 
hava balonlarının uçurulması, rüzgar 
oluşumu gibi birçok yerde maddelerin 
özkütle bilgisinden yararlanılır.

6. Aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z sıvılarına ait sütun gra-
fikleri şekildeki gibidir.

Sıvılar birbirine karışmadığına göre, düzgün 
yapılı bir kap içerisine konulan X, Y ve Z sıvı-
larının denge konumu aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A)  B) 

C)  D) 

E) 

7. Günlük hayatta karımıza çıkan pek çok uygula-
mada maddelerin özkütle özelliği ön plana çık-
maktadır.

Buna göre,

I. Gemilerin yüzmesi

II. Süt kaymağının yüzeyde toplanması

III. Rüzgârların oluşumu

olaylarının hangilerinde maddelerin özkütle-
lerinin farklı olması etkilidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

8. Aynı sıcaklıktaki 6d özkütleli K sıvısı ile 2d özküt-
leli L sıvısı homojen olarak karıştırılmaktadır. 

Buna göre; elde edilen karışımın özkütlesi

I. 4,5d

II. 4d

III. 2d

değerlerinden hangileri olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. Aynı sıcaklıktaki X ve Y sıvılarının kütle-hacim 
grafiği şekildeki gibidir.

X sıvısından 30 gram, Y sıvısından 45 cm3 alına-
rak türdeş bir karışım oluşturulmaktadır.

Buna göre, karışımın özkütlesi kaç g/cm3 olur?

A) 
2
3  B) 

3
4  C) 1 D) 

3
2  E) 

5
2

10. Aynı sıcaklıktaki K ve L sıvılarına ait kütle-hacim 
grafiği şekildeki gibidir.

30

m (g) K

L

30
V (cm3)

20

20

10

100

Buna göre, K sıvısından 20 cm3, L sıvısından 
20 g alınarak yapılan homojen karışımın öz-
kütlesi kaç g/cm3 tür?

A) 
4
3  B) 

3
4  C) 

5
8  D) 2 E) 

2
5

X Y Z

0

Miktar

Madde

2

3

4

6

Kütle

Hacim

X

Y

Z

2h

3

2

3

2

h

h

X

Y

Z

2h

3

2

3

2

h

h

X

Y

Z

2h

3

2

3

2

h

h
X

Y

Z

2h

3

2

3

2

h

h

X

Y

Z

2h

3

2

3

2

h

h

30

20

10

0
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Kütle (g)
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3
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Katılarda Boyut İlişkisi ve 
Dayanıklılık

a

a

a

Şekildeki küpün kenar uzunlukları 
orantılı olarak 3 katına çıkarılırsa

Kesit
Alanı

Yüzey
Alanı

Hacim

İlk durum a2 6a2 a3

Son durum 9a2 54a2 27a3

Tabloya göre; bir cismin boyutları k 
katına çıkarılırsa kesit alanı k2, hacmi 
k3 katına çıkar.

Dayanıklılık: Maddelerin dayanıklılığı,

D Hacim
Kesit Alan›=

bağıntısıyla hesaplanır. Bağıntıdaki 
kesit alanı, cismin üzerinde bulundu-
ğu yüzeye temas ettiği kesit alanıdır.

Maddelerin dayanıklılığı, mühendislik 
alanında sıkça kullanılmaktadır. Ör-
neğin; binaların yüksekliği, asansör 
halatlarının kalınlığı gibi kavramlar-
da kullanılır.

NOT: Aynı cins maddeden yapılmış 
düzgün geometrik cisimlerin dayanık-

lılığı 
üy kseklik

1  şeklindedir.

Isı Yayma Hızı
Bir maddenin ısı yayma hızı,

Hacim
Y zey Alanü ›

 

ile orantılıdır. Maddenin yüzey alanı 
hacmine göre daha büyük ise ısı yay-
ma hızı yüksek, küçük ise ısı yayma 
hızı düşüktür. Bu nedenle küçük can-
lıların ısı yayma hızı fazla olduğu için 
metabolizma hızı yüksek ve tükettiği 
besin miktarı fazladır. Bunun sonu-
cunda da vücut sıcaklıkları daha yük-
sek olur.

TEST • 4

1. Galileo’nun kareküp kanununa göre: “Orantı-
lı olarak büyütülen cisim, belli bir büyüklükten 
sonra kendi ağırlığını bile taşıyamaz.”

X Y Z

r 2r

r r r

r

r

Galileo’nun kareküp kanununa göre aynı cins 
maddeden yapılmış X, Y ve Z cisimlerinin da-
yanıklılıkları arasındaki ilişki nedir?

A) X = Y = Z B) X > Y > Z

C) X > Y = Z D) X = Y > Z

E) Y = Z > X

2. Fotoğrafta görülen Burj 
Khalifa Kulesi’nden daha 
büyüğünü yapmak için;

I. Ortamdaki kütle çekim 
etkisi artırılmalıdır.

II. Yapının inşasında taşı-
yıcılığı yüksek malzeme 
kullanılmalıdır.

III. Yapının oturacağı zemin-
de daha büyük kesit alanı oluşturulmalıdır.

işlemlerinden hangisi yapılmalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

3. I. Yağmur sonrası, bitki yaprakları üzerindeki 
su damlalarının belirli bir süre durması

II. Bir örümcek ağına hafif bir şekilde birkaç 
damla su atılırsa su moleküllerinin ağ üze-
rinde durması

III. Bazı böceklerin sıvı yüzeyinde batmadan 
durabilmeleri

Yukarıda verilen örneklerden hangileri adez-
yon sonucu oluşmaktadır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

4. Şekildeki aynı maddeden yapılmış K, L ve M de-
ney tüpleri içerisine X, Y ve Z sıvılarından aynı 
miktarda konulduğunda, sıvılar verilen konum-
larda dengelenmektedir.

Buna göre,

I. X ve Z sıvıları aynı cins olabilir.

II. K ve L tüplerinin kesit alanları aynı olabilir.

III. Y ve Z sıvıları farklı cinstir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

5. 

Yukarıdaki tabloda bazı sıvılara ait yüzey geri-
lim değerleri verilmektedir.

Şekil - I Şekil - II

Şekil - III

Buna göre, aynı yüzey üzerine bırakılan Şekil-I, 
II ve III’teki sıvı damlacıkları için aşağıda ve-
rilenlerden hangisi doğrudur? (Sıvıların sıcak-
lıkları aynıdır.)

Şekil-I Şekil-II Şekil-III

A) Su Aseton Cıva

B) Cıva Su Aseton

C) Aseton Su Cıva

D) Cıva Aseton Su

E) Su Cıva Aseton

K L M

X

Sıvısı

Y

Sıvısı

Z

Sıvısı

Sıvı
Yüzey Gerilimi

(mili-Newton/metre)

Aseton 23,7

Cıva 486,5

Su 72,9
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Adezyon ve Kohezyon 
Kuvvetleri
Sıvı moleküllerin, katı molekülle-
re göre bağları daha zayıf olup bağ 
uzaklığı daha fazladır. Sıvıların belir-
li bir hacimleri vardır fakat şekilleri 
yoktur. Sıvılar içerisinde bulundukları 
kabın şeklini alır. Sıvı moleküllerinin 
bir arada dağılmadan durmasını sağ-
layan kuvvete kohezyon (birbirini tut-
ma) kuvveti denir. Kohezyon etkisiyle 
sıvıların belirli bir hacmi vardır.

Sıvı moleküllerin, başka moleküllerle 
yaptığı etkileşim sonucu moleküllerin 
birbirini tutma etkisini adezyon (ya-
pışma) kuvveti sağlar. Örneğin, yağ-
mur yağarken su moleküllerinin cama 
yapışmasını sağlayan adezyon etki-
sidir. Suyun dağılmasını engelleyen 
kuvvet ise kohezyondur.

K

L

M

Şekildeki yüzey üzerine damlatılan K, 
L ve M sıvı damlalarıyla ilgili olarak 

• K damlasında; kohezyon etkisi, adez-
yon etkisinden biraz daha büyüktür. 
Yüzey ıslanmıştır.

• L damlasında; kohezyon etkisi, adez-
yon etkisinden çok daha küçüktür. Yü-
zey ıslanmıştır.

• M damlasında; kohezyon etkisi, 
adezyon etkisinden çok büyük olup 
yüzey ıslanmamıştır.

Yüzey Gerilimi
X Y

su civa

X ve Y kaplarında bulunan sıvı mole-
külleri için:

• X kabında adezyon etkisi daha bü-
yüktür.

• Y kabında kohezyon etkisi daha bü-
yüktür.

6. Şekildeki dikdörtgen prizma biçimindeki cisim 
K, L ve M yüzeyleri üzerine ayrı ayrı konulduğun-
da dayanıklılığı DK , DL ve DM almaktadır.

Buna göre, DK, DL ve DM arasındaki ilişki aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) DK > DL > DM B) DK > DM > DL

C) DL > DM > DK D) DL > DK > DM

E) DM > DK > DL

7. I. Su içerisinde bulunan bir fırçanın kılları da-
ğınık halde bulunurken, fırça sudan çıkartıl-
dığında kıllar birbirine yapışır.

II. Su damlalarının küresel bir şekil alması

III. Su yüzeyine bırakılan bir pinpon topunun, 
su içerisine batmaması

Yukarıda verilen olayların hangilerinde yüzey 
geriliminin etkisi vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. I. Ağaçların uç dallarında bulunan yaprakla-
ra suyun taşınması

II. Meyve suyunun pipet yardımıyla içilmesi sı-
rasında, pipette meyve suyunun yükselmesi

III. Su içerisine batırılan bir peçetenin suyu 
çekmesi

Yukarıdaki olayların hangilerinin gerçekleş-
mesi kılcallık ile meydana gelir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

9. İçerisinde taşmayacak biçimde su bulunan 
cam bir bardaktaki su üzerine bir miktar toz ka-
rabiber serpiştirilmektedir. Su yüzeyinde denge-
de duran karabiberler üzerine bulaşık deterjanı 
damlatılmaktadır.

Bulaşık deterjanı damlatıldığı anda toz kara-
biber taneciklerinin hareketi için aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?

A) Tanecikler yüzeyin kenarlarına doğru top-
lanır.

B) Taneciklerin tamamı suyun dibine batar.

C) Tanecikler hareket etmez.

D) Tanecikler yüzeyin ortasına doğru toplanır.

E) Tanecikler yüzeyin ortasına doğru taparlan-
maya başlar ve bu sırada dibe çöker.

10. Aşağıda verilen olaylardan hangisi yüzey ge-
rilimine örnek teşkil eder?

A) Tahta parçasının su üzerinde yüzmesi

B) Çelikten yapılmış bir toplu iğnenin, su üze-
rinde yüzmesi

C) Sabun köpüğünün renkli görünmesi

D) Suyun cama yapışması

E) Masa üzerine dökülen suyun peçete tara-
fından emilmesi

11. Çamaşır makinesinde yıkanmak istenen be-
yaz çamaşırların üzerlerindeki kirlerin tama-
men çıkartılması için;

I. Su sıcaklığını yükseltmek

II. Kullanılan deterjan içerisine, katkı maddesi 
olarak çamaşır suyu katılmalı

III. Deterjan içerisine tuz katılmalı

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I ve II

E) I ve III

5a
2a

3a L
M

K
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su

Hava

Su dolu kap içerisindeki su molekülle-
ri üzerinde oluşan net kuvvet sıfırdır. 
Fakat, su moleküllerinin hava ile te-
mas ettiği yüzeyde Kohezyon > Adez-
yon olduğu için sıvı yüzeyi esnek bir 
zar gibi davranır. Bu olaya yüzey ge-
rilimi denir.

Örneğin,

• Toplu iğne su yüzeyine yavaşça bıra-
kılırsa batmaz.

• Bazı kertenkele türleri su yüzeyinde 
koşabilir.

• Yapraklar üzerinde su damlacıkları 
kaymadan durabilir.

Yüzey gerilimi;

1. Sıcaklık ile ters orantılıdır.

2. Sıvı üzerine etki eden gaz basıncı ile 
ters orantılıdır.

3. Suya tuz atılırsa yüzey gerilimi ar-
tar.

4. Bir sıvıya bu sıvıda çözünmeyen 
başka bir sıvı eklenirse yüzey gerili-
mi azalır.

5. Su içerisinde çözünen etil alkol, sir-
ke, kül ve deterjan gibi bazı maddeler 
yüzey gerilimini azaltır.

6. Sıvının yoğunluğu ile doğru oran-
tılıdır. 

Kılcallık
Sıvı moleküllerin çok ince borularda 
yükselme veya alçalması olayına kıl-
callık denir. Kılcallık adezyon ve ko-
hezyon etkisiyle oluşur. Açık hava 
basıncının kılcallığa herhangi bir etki-
si yoktur. Bitkilerde suyun köklerden 
en uç yapraklara taşınması olayında 
kılcallık etkindir.

su

s 2s

cıva

s 2s

Su ve civanın içerisine daldırılan S ve 
2S kesitli kılcal borudaki yükselme ve 
alçalma miktarları şekildeki gibidir.

Kılcallık sayesinde gaz lambası yan-
makta, kağıt peçeteler sıvıyı bünyele-
rine çekmektedir.

TEST • 5

1. I. Kirli ve tozlu yüzeylerde, yüzey gerilimi daha 
fazladır.

II. Sıvı sıcaklığının artması yüzey gerilimini 
azaltır.

III. Suya karıştırılan tuz, yüzey gerilimini artırır.

Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğru-
dur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

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

2. Bir yüzeye bırakılan cıva damlasının farklı sıcak-
lıklardaki düşey kesitleri şekilde verilmiştir.

Buna göre, ortamların sıcaklıkları T1, T2 ve T3 
arasındaki ilişki nedir?

A) T2 > T1 > T3 B) T3 > T1 > T2 C) T1 = T2 = T3

D) T1 > T2 > T3 E) T3 > T2 > T1

3. I. Küp şekerin çayı çekmesi

II. Hortum ile arabanın deposundan benzin 
çekilmesi

III. Binaların zemin katında rutubet oluşması

olaylarından hangileri kılcallık etkisinin sonu-
cudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

4. Aynı maddeden yapılmış şekildeki X küresinin 
ve Y silindirinin hacimleri eşittir.

Buna göre,

I. X ve Y’nin kütleleri eşittir.

II. X’in ısı yayma hızı Y’ninkinden küçüktür.

III. X ve Y’nin yüzey alanları eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

5. Yüzey gerilimi ile ilgili olarak;

I. Kohezyon etkisi sonucu oluşur.

II. Sıcaklık ile doğru orantılıdır.

III. Sıvı ve katılarda meydana gelir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

6. I. Çay bardağının ıslak çay tabağına yapış-
ması

II. Cıva damlasının küresel olması

III. Su damlacıklarının yaprağa tutulması

IV. Suyun ince kılcal borularda yükselmesi

V. Süngerin suyu emmesi

Yukarıda verilen örneklerden hangilerinin olu-
şum nedeni diğerlerinden farklıdır?

A) I  B) II C) III D) IV E) V

T
1

Şekil-I

T
2

Şekil-II

T
3

Şekil-III

X Y
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Gazlar ve Plazmalar
Gaz moleküllerinin bağ uzaklıkları çok 
büyük ve çok zayıf olduğu için mole-
küller serbest olarak hareket edebilir.

Bu yüzden gaz molekülleri:

• Sıkıştırılabilir.

• Akışkandır.

• Bulundukları ortamın şeklini alırlar.

• Kapalı kaplarda her yüzeye basınç et-
kisi yaparlar.

• Sabit sıcaklık ve basınçta özkütleleri 
ayırt edicidir.

Gaz moleküllerinin sıcaklığı çok yük-
sek olduğunda, moleküller hızlanır ve 
elektronlarını kaybetmeye başlar. Bu 
durumda madde iyonlaşmış mole-
küllerden oluşur. Maddenin bu haline 
plazma denir. M addenin plazma hali 
düşük sıcaklıklarda da olabilir.

Maddenin plazma hâli ile ilgili olarak

• Elektrik ve ısıyı iyi iletirler.

• Elektrik ve manyetik alandan etkile-
nirler.

• Yükçe nötr yapıya sahiptir. Fakat 
kendi içlerinde eşit sayılarda zıt işa-
retli yük barındırırlar.

• Kimyasal reaksiyonları çok hızlıdır.

Evrenin yaklaşık %96’sı plazma ha-
lindedir.

Doğada kendiliğinden oluşan plaz-
malar (güneş, yıldızlar, yıldızlar arası 
ortam, şimşek, kutup ışıkları) doğal 
plazma, insanlar tarafından yapılan 
plazmalar (neon lamba, floresan lam-
ba, plazma topu) yapay plazmadır. Gaz 
ortam ısıtılarak iyonlaşma oluşuyorsa 
sıcak plazma (güneş, yıldızlar), ısıtma 
dışında yollarla iyonlaştırılıyorsa so-
ğuk plazma oluşumu vardır.

7. Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z cisimlerinin 
düşey kesitleri şekildeki gibidir.

X Y Z

Buna göre;

I. X cismi, Y’den dayanıklıdır.

II. X cismi, Z’den dayanıklıdır.

III. Z cismi, Y’den dayanıklıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

8. Düşey kesitleri verilen aynı maddeden yapılmış 
K, L ve M cisimlerinin dayanıklılıkları arasında 
DM > DK > DL ilişkisi vardır.

K

S

hK hL

2S 3S

L M

hM

Buna göre, cisimlerin boyları hK, hL ve hM ara-
sındaki ilişki nedir?

A)  hK > hL > hM B) hK = hL = hM

C)  hL > hM > hK D) hL > hK > hM

E)  hM > hK > hL

9. Bir kaba su doldurulup su yüzeyine paralel ola-
rak konulan çengelli iğne su yüzeyinde kalmak-
tadır.

Buna göre,

I. Suya tuz eklemek

II. Kabı açık hava basıncının daha fazla oldu-
ğu bir yere götürmek

III. Ortam sıcaklığını arttırmak

işlemlerinden hangileri yapılırsa çengelli iğne 
suda batabilir?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

10. Aynı maddeden yapılmış şekildeki K silindirinin 
zemine yaptığı basınç L küpünün zemine yaptı-
ğı basıncın 3 katıdır.

Buna göre, cisimlerin kendi ağırlıkları altında-

ki dayanıklılıkları oranı 
D
D

L

K  kaçtır?

A) 3 B) 2  C) 1 D) 
2
1  E) 

3
1

11. Günlük yaşantımızda karşılaşılan bazı olaylar 
aşağıda verilmiştir.

I. Alçıya daldırılmadan önce malanın ısla-
tılması

II. Tavaların iç yüzeyinin teflon ile kaplanması

III. Bir havuzdaki kaydırağın üst kısmından su 
gönderilmesi

Buna göre, bu olayların hangilerinde adez-
yon kuvvetinin etkisinin azaltılması hedeflen-
miştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

12. Mobilyacı Güven tasarımını yaptığı bir koltuğu 
üreterek üzerine oturduğunda koltuğun ayakla-
rı kırılmıştır.

Buna göre,

I. Ayakların kalınlığını arttırmak

II. Ayakların yüksekliğini azaltmak

III. Ayakların yüksekliğini arttırmak

işlemlerinden hangilerini yaparsa koltuğun 
ayakları kırılmayabilir?

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

D) I ve II E) I ve III
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Basınç ve Basınç Kuvveti
Cisimler ağırlıkları nedeni ile temas 
ettikleri yüzeylere bir kuvvet uygular. 
Örneğin katılar üzerlerinde durdukları 
yüzeye, sıvılar içerisinde bulundukla-
rı kabın tabanına ve yan yüzeylerine; 
gazlar ise içerisinde bulundukları ka-
bın bütün yüzeylerine kuvvet uygular. 

Birim yüzeye dik uygulanan kuvvete 
ise basınç denir. Tüm yüzeye dik uy-
gulanan bu kuvvete basınç kuvveti de-
nir. Basınç P harfi ile sembolize edilir 
ve birimi katılar için N/m2, sıvılar için 
Pascal(Pa), gazlar için atmosfer (atm), 
açık hava basıncı olarak santimetre 
cıva (cmHg) kullanılır.

Basınç için tanıma uygun modelleme 
yapılırsa

P S
Fdik=

bağıntısı kullanılır.

NOT: Basınç skaler bir büyüklüktür.

Katı Basıncı
Katılar, ağırlıklarının etkisiyle üzerin-
de durdukları yüzeye bir kuvvet uygu-
larlar. Katılarda basıncı oluşturan etki 
(basınç kuvveti) cismin üzerinde dur-
duğu yüzeyin cisme gösterdiği tepki 
kuvvetine eşit büyüklüktedir.

G

N

N G

P S
G

=

=

G

N

a
F

F.Sina

.

.
sin
sin

N G F

P S
G F

a

a

= -

= -

G

N

a
F

F.Sina

.

.
N G F Sin

P S
G F Sin

a

a

= +

= +

a

N

G.Cosa

G

.

.
N G Cos

P S
G Cos

a

a

=

=
      

TEST • 1

1. Pierre Curie katı kristaller üzerinde yaptığı çalış-
malarda, katı kristaller üzerine basınç uygulan-
dığında elektriksel potansiyel fark oluştuğunu 
keşfetmiştir. Daha sonraki yıllarda teknolojinin 
gelişmesi ile bu olay günlük yaşantımızda kul-
lanılmaya başlanmıştır.

Buna göre, aşağıdaki araçların hangisinde 
piezo elektrik olay kullanılmamıştır?

A) Kuvars saatler

B) Kuyumcu terazisi

C) Kristal mikrofon

D) Lazer kalem

E) Led ışıklı çocuk ayakkabısı

2. I. Bir katının ağırlığı etkisiyle üzerinde bulun-
duğu yüzeye uyguladığı dik kuvvete “ba-
sınç kuvveti” denir.

II. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti, bü-
yüklüğünü değiştirmeden aynı doğrultu-
da iletir.

III. Bir katının ağırlığının etkisiyle birim yüzeye 
uyguladığı dik kuvvette “basınç” denir.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

3. Türdeş yapılı K cisminin Şekil-I’de üzerinde dur-
duğu yüzeye uyguladığı basınç PK’dir. K cismi 
düzgün olarak kesilerek L ve M parçalarına ay-
rılmaktadır.

L ve M parçalarının Şekil-II’de üzerinde durduğu 
yüzeye uyguladığı basınçlar PL ve PM’dir.

Buna göre; PK, PL ve PM arasındaki ilişki aşağı-
dakilerden hangisidir?

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

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

E) PM > PL > PK

4. Düşey kesitleri şekildeki gibi verilen X ve Z silin-
dirleri ile Y kesik konisinin üzerinde durdukları 
yüzeylere uyguladıkları basınçlar birbirine eşit-
tir.

Buna göre; X, Y ve Z’nin yapıldıkları madde 
cinsleri için aşağıdakilerden hangileri söyle-
nebilir?

A) Üçü de farklı maddedir.

B) Üçü de aynı maddedir.

C) X ve Y aynı madde olabilir, Z farklı mad-
dedir.

D) Y ve Z aynı madde olabilir, X farklı mad-
dedir.

E) X ve Z farklı madde olup Y için kesin bir yo-
rum yapılamaz.

5. Birbirleriyle tamamen özdeş K, L ve M türdeş ci-
simleri durdukları zeminler üzerinde, düşey kesi-
ti verilen sistemde dengededir.

a > b olduğuna göre;

I. Cisimlerin bulundukları düzleme yaptıkları 
basınçlar PL > PM > PK

II. Cisimlerin bulundukları düzleme uyguladık-
ları basınç kuvvetleri FK = FL = FM

III. Cisimlerin bulundukları düzleme uyguladık-
ları basınçlar PK = PL = PM

yargılarından hangileri doğrudur? 

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

D) I ve II E) II ve III

K

 

L M

 Şekil-I Şekil-II

X Y

Z

K

L

M
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Katı Basıncın Özellikleri
1) Katılar üzerlerine uygulanan kuv-

veti, büyüklüğünü değiştirmeden 
aynı doğrultuda iletirler. Fakat ba-
sıncı iletemezler. Çünkü katı ba-
sıncı, temas ettiği yüzey alanına 
bağlıdır.

 
F

1

P
1

P
2

F
2

Çivi

 F1 = F2 ; P2 > P1

2) Yatay zemin üzerindeki düzgün 
geometrik yapıdaki homojen ci-
simler  düşey doğrultuda par-
çalandığında parçaların basıncı 
cismin ilk basıncına eşit olur.

1

K L M

2

Şekil - I

Şekil - II

Örneğin Şekil-I‘deki dikdörtgenler 
prizması 1 ve 2 doğrultusunda kesi-
lerek Şekil–II’deki K, L ve M parçala-
rına ayrıldığında, cismin ilk basıncı ve 
parçaların basınçları arasındaki ilişki

PK < Pilk = PM < PL

şeklinde olur.

6. Her birinin ağırlığı G olan özdeş ve türdeş tuğ-
lalardan oluşturulmuş Şekil-I’deki sistemin ya-
tay düzleme yaptığı basınç P1, basınç kuvveti 
ise F1’dir. Sistem Şekil-II’deki gibi düzenlendiğin-
de ise yatay düzleme yaptığı basınç P2, basınç 
kuvveti F2 olmaktadır.

yatay

 Şekil-II
yatay

 Şekil-I

Buna göre; P1 ve P2 ile F1 ve F2 arasındaki ilişki 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  B)  C) 

D)  E) 

7. Şekil-I, II ve III’teki özdeş piezo elektrik kristal-
ler üzerine F1, F2 ve F3 kuvvetleri uygulandığın-
da voltmetreler üzerinde V1, V2 ve V3 potansiyel 
farkları ölçülmektedir.

Ölçülen potansiyel farklar arasında V2>V1>V3 
ilişkisi olduğuna göre; F1, F2 ve F3 kuvvetleri 
arasındaki ilişki nedir?

A) F1 > F2 > F3 B) F2 > F3 > F1 C) F2 > F1 > F3

D) F3 > F1 > F2 E) F3 > F2 > F1

8. Birim yüzeye dik olarak etkiyen kuvvete “basınç” 
denir ve basıncın matematiksel modellemesi;

P
A
F=

şeklinde verilmektedir. 

Verilen bu matematiksel modellemeye göre SI 
birim sisteminde basınç birimi olarak

I. 
metre
Newton

2

II. 
·

log
metre saniye

ki ram
2

III. 
metre
Joule

3

yargılarından hangileri kullanılabilir? 

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

D) I ve II E) Yalnız I

9. Aynı düzlem üzerinde bulunan türdeş yapıdaki 
K silindiri, L küpü ve M dikdörtgenler prizmasının 
özkütleleri dK, dL ve dM’dir.

Cisimlerin üzerlerinde durdukları yüzeylere 
yaptıkları basınçlar eşit olduğuna göre; dK, dL 
ve dM arasındaki ilişki nedir?

A) dK > dL = dM B) dK > dL > dM

C) dL = dM > dK D) dL > dK > dM

E) dM > dK > dL

10. Düzgün yapılı, türdeş dikdörtgenler prizması 
biçimindeki silginin kenar uzunlukları şekildeki 
gibi verilmektedir. Silgi S1, S2 ve S3 yüzeyleri üzeri-
ne konulduğunda zemine uyguladıkları basınç 
kuvvetleri F1, F2 ve F3 olmaktadır.

Buna göre; F1, F2 ve F3 basınç kuvvetleri arasın-
daki ilişki nedir?

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

D) F3 > F2 > F1 E) F3 > F1 > F2

P1 = P2

F1 = F2

P1 = 2P2

F1 = F2

2P1 = P2

F1 = F2

P1 = P2

F1 = 2F2

P1 = 2P2

2F1 = F2

F
1

F
1

Piezo

elektrik

kristal

V
1

Şekil-I

F
2

F
2

Piezo

elektrik

kristal

V
2

Şekil-II

F
3

F
3

Piezo

elektrik

kristal

V
3

Şekil-III

K L M

h

h

hr=h
h

h
2h

2h

S
2

S
1
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3) Düzgün geometrik yapıda olan si-
lindir, küp, dikdörtgenler prizması 
gibi cisimlerin zemine yaptığı ba-
sınç

G = mg

 = dVg

 = d·h·rr2·g

.
. . . .

P S
G

r
d h r g

hdg2

2

r

r
= = =

bağıntısıyla hesaplanabilir.

K

L M

h

2h 2h

Örneğin aynı maddeden yapılmış K, L 
ve M silindirlerinin yere yaptıkları ba-
sınçlar PK, PL ve PM arasındaki ilişki 

PK = hdg

PL = 2hdg

PM = 2hdg

PL = PM > PK

olarak bulunur.

4) Katı bir cismin sıvı içerisine bat-
ma miktarı, sıvıya uyguladığı ba-
sınç ile doğru orantılıdır. 

 

K

L

M

sıvı

Örneğin şekildeki K, L ve M cisimle-
ri sıvı içerisinde dengede ise; yatay 
zemin üzerine konulduklarında zemi-
ne uyguladıkları basınçlar arasında-
ki ilişki 

PM > PL > PK

şeklinde olur.

d h

r

TEST • 2

1. Kesit alanları S, 2S ve S olan K, L ve M piezoelekt-
rik kristalleri üzerine sırasıyla 2F, 2F ve F kuvvetleri 
Şekil-I, II ve III’teki gibi uygulanmaktadır.

Buna göre; piezoelektrik kristalleri üzerinde 
oluşan gerilimler V1, V2 ve V3 arasındaki ilişki 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) V1 > V2 = V3 B) V1 = V2 > V3

C) V2 > V1 = V3 D) V1 = V3 > V2

E) V2 = V3 > V1

2. I. Düzgün yapılı silindir, küp, dikdörtgenler 
prizması gibi cisimlerin bulundukları yüzey 
üzerine yaptıkları basınç P = hdg bağıntısıy-
la hesaplanır.

II. Katılar, üzerlerine yapılan basıncı aynı bü-
yüklükte ve her yöne iletir.

III. Katılar, üzerlerine uygulanan basınç kuvve-
tini aynı yönde ve aynı büyüklükte iletir.

Yukarıda verilen önermelerden hangileri doğ-
rudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

3. Şekil-I ve II’de X, Y ve Z cisimlerinin ağırlık ve yü-
zey alanına ait sütun grafikleri verilmiştir. X, Y ve 
Z cisimleri tamamen özdeş üç sünger üzerine 
aynı anda konulduğunda süngerler içerisine 
batma miktarları hx, hy ve hz olmaktadır.

Buna göre; hx, hy ve hz arasındaki ilişki aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) hx > hy > hz B) hy > hx = hz C) hy > hz > hx

D) hy = hz > hx E) hz > hy > hx

4. Şekil-I’deki K ve L cisimlerinin ağırlıkları arasın-
da GK = 2GL ilişkisi olup cisimlerin yatay düzlem 
üzerine yaptıkları basınçlar eşit büyüklükte ve P 
kadardır.

Buna göre, L cismi K cisminin üzerine Şekil-
II’deki gibi konulduğunda yatay düzlem üze-
rine yapılan basınç kaç P olur?

A) 1 B) 
2
3  C) 2 D) 

2
5  E) 3

2F
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Piezoelektrik Olay
1880 yılında Fransız fizikçiler Jacques ve 
Pierre Curie tarafından keşfedilmiştir. 
Piezo elektrik olayda mekanik enerji, 
elektrik enerjisine veya tam tersi ola-
rak elektrik enerjisi, mekanik enerjiye 
dönüştürülür.

( )

( )

Mekanik
enerji

Elektrik
enerjisi

Piezo olay

Elektrik
enerjisi

Mekanik
enerji

Ters piezo olay

"

"

F

Voltmetre

F

Kristal

Şekildeki sistemde sürekli kutup-
laşmaya sahip olan iyonsal kristale 
kuvvet uygulanarak basınç yapılır-
sa kutuplar arası mesafe azalır, yük 
birikimi oluşur. Kristal üzerinde bu 
durumda yük farkı oluştuğu için bir 
elektrik akımı oluşur. 

Dışarıdan kristal üzerine potansiyel 
fark uygulandığında ise kutuplar ara-
sı uzaklık artar. Bu durumda kristalin 
boyu uzar. Bu da kristal içerisindeki 
elektrik alanının yönünü değiştirerek 
yüklerin birbirini itmesini ve boyun 
tekrar kısalmasını sağlar. Böylece 
elektriksel etki, mekanik etkiye dönü-
şür. (Ters piezo olay) 

Piezoelektrik günümüzde mikrofon-
larda, sonar cihazlarında, hırsız alarm 
sistemlerinde, ultrason cihazlarında, 
otomatik kapı açılımlarında, uzaktan 
kumandalarda, MP3 çalarlarda, cep 
telefonlarında, mekanik kol saatlerin-
de, ışıklı çocuk ayakkabılarında man-
yetolu çakmaklarda kullanılmaktadır.

5. Birbiriyle tamamen özdeş ve kütleleri 20 kg olan 
tuğlaların kenar uzunlukları şekildeki gibidir.

Buna göre, cisimler tek başlarına veya birlikte 
kullanıldıkları zaman yatay bir düzlem üzerine 
yaptıkları basınç kilo-pascal biriminde aşağı-
dakilerden hangileri olamaz? (g = 10 N/kg)

A) 2 B) 4 C) 8 D) 20 E) 40

6. Boyutları eşit K ve L cisimleri, Şekil-I’de yere sı-
rasıyla P ve 3P büyüklüğünde basınç yapmak-
tadır.

Buna göre, cisimler Şekil-II’deki gibi yerleştiril-
diğinde yere yaptıkları basınç kaç P olur?

A) 8P B) 7P C) 6P D) 5P E) 4P

7. Bazı katı kristaller üzerine basınç uygulandı-
ğında polarizasyon yoğunluğu değiştiğin-
den elektriksel potansiyel fark oluşturmaktadır. 
Maddelerin bu özelliğine “piezoelektrik özelliği” 
denir.

Buna göre;

I. Manyetolu çakmak

II. Işıklı çocuk ayakkabıları

III. Ultrasonik sonarlar

yukarıdakilerden hangilerinde piezoelektrik 
özellikli malzeme kullanılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. Yatay düzlemde duran Şekil-I’deki K prizması 
bölünerek Şekil-II’deki L ve M cisimleri oluşturul-
muştur.

Buna göre;

I. L’nin yere uyguladığı basınç M’ninkinden 
büyüktür.

II. K’nin yere uyguladığı basınç L’ninkinden 
küçüktür.

III. L’nin birim yüzeye uyguladığı basınç kuvveti 
M’ninkinden küçüktür.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

9. Yatay düzlem üzerine şekildeki gibi yerleştirilen 
X silindiri, Y kesik konisi ve Z yarım küresi zemine 
eşit büyüklükte basınç yapmaktadır.

X, Y ve Z cisimlerinin içi dolu olduğuna göre; 

I. Z’nin özkütlesi, X’inkinden büyüktür.

II. Z’nin özkütlesi, Y’ninkinden büyüktür.

III. Y’nin özkütlesi, X’inkinden büyüktür.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

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

50cm

10cm

10cm

  

50cm

10cm

10cm

L

2S

K

S

Şekil-I

L

K

Şekil-II

K

4S

Şekil-I

L M

3S

2S

S

2S

Şekil-II

X

Y Z
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Durgun Sıvıların Basıncı
Sıvı molekülleri birbiri üzerinde kay-
ma, dönme ve öteleme hareketi ya-
parlar. Bu yüzden, sıvı molekülleri 
içerisinde bulundukları kabın her yü-
zeyine kuvvet uygular. Bu kuvvetin 
etkisiyle kabın bütün yüzeylerinde ba-
sınç oluşur.

d =d
sıvı

sıvı

S

h

1. İçerisinde d özkütleli, h yüksekli-
ğinde sıvı bulunan taban alanı S 
olan kabın tabanındaki sıvı basıncı

. . .
P S

G
S

h d g s› ›S v= =

P = h . d . g

2. Kabın zemine yaptığı toplam ba-
sınç:

P S
G G› ›S v Kap

=
+

3. Kabın tabanındaki sıvı basınç 
kuvveti:

FSıvı = PSıvı . S = h . d . g . S

 bağıntılarıyla hesaplanabilir.

TEST • 3

1. 

Düşey kesiti verilen kap  Şekil-I deki konumday-
ken kap tabanına etki eden sıvı basıncı  P dir.
Buna göre, kap  Şekil-II deki konuma getirilir-
se kabın tabanına etki eden sıvı basıncı kaç 
P olur?

A) 5
4

 B) 5
3

 C) 4
3

 D) 3
2

 E) 2
1

2. Yatay düzlem üzerinde düşey kesiti verilen şe-
kildeki kap içerisinde bulunan aynı sıcaklıkta-
ki birbirine karışmayan X ve Y sıvılarının kütleleri 
eşittir. Sistem bu durumda iken K noktasındaki 
sıvı basıncı P’dir.

Buna göre, sıvıların birbirine homojen olarak 
karışması sağlanırsa L noktasındaki sıvı ba-
sıncı kaç P olur?

A) 
3
1  B) 

3
2  C) 

6
5  D) 

3
10  E) 4

3. Düşey kesiti şekildeki gibi olan küpün bir kenarı 
2h, kürenin yarıçapı ise h kadardır. Küre yarısı-
na kadar sıvı ile doluyken K noktasına P basıncı 
yapmaktadır.

Buna göre, küre içerisindeki sıvı küp şeklinde-
ki kaba aktarılırsa L noktasındaki sıvı basıncı 
kaç P olur?

(r = 3 alınız)

A) 
4
1  B) 

2
1  C) 1 D) 2 E) 3

4. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen kap içerisinde 
h yüksekliğinde K sıvısı bulunmaktadır. Kabın 
boş kısmına K sıvısı ile aynı sıcaklıkta ve homo-
jen olarak karışabilen L sıvı ilave edildiğinde, 
kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti iki katına 
çıkmaktadır.

K
sıvısı

h

dK > dL olduğuna göre;

I. Sıvı yüksekliği

II. Sıvı basıncı

III. Sıvı hacmi

niceliklerinden hangileri kesinlikle iki katına 
çıkmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

Şekil-I Şekil-II

X sıvısı

Y sıvısı

yatay

L

K

2h

h/2

h/2

L

h

K

2h
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NOT:

sıvı

K

sıvı

L

sıvı

M

• Düşey kesiti yukarı doğru sabit 
olan K kabında, kap tabanındaki 
sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlı-
ğına eşittir.

F = Gsıvı

• Düşey kesiti yukarı doğru geniş-
leyen L kabında sıvı ağırlığının bir 
kısmı kabın yan yüzeyleri tarafın-
dan dengelendiğinden kap taba-
nındaki sıvı basınç kuvveti sıvının 
ağırlığından küçüktür.

F < Gsıvı

• Düşey kesiti yukarı doğru daralan 
M kabında sıvının kabın yan yü-
zeylerine uyguladığı basınç kuv-
vetinin tepkisinden dolayı kap 
tabanındaki sıvı basınç kuvveti 
sıvının ağırlığından büyüktür.

F > Gsıvı

5. Özkütlesi d olan X cisminin 3d yoğunluklu sıvı 
içerisindeki denge durumu şekilde verilmiştir. 
Bu durumda kap tabanındaki sıvı basıncı P, X 
cisminin alt yüzeyine etki eden sıvı basınç kuv-
veti Fx olmaktadır.

Buna göre, kap 3d yoğunluklu sıvı ile karışabi-
len 2d yoğunluklu sıvı ile doldurulursa P ve Fx 
nasıl değişir?

P
— — — — — —  

        Fx— — — — — —  
A) Artar Değişmez

B) Azalır Değişmez

C) Değişmez Değişmez

D) Artar Artar

E) Artar Azalır

6. Düşey kesitleri verilen kaplardaki sıvılar içerisine 
bırakılan X cisminin denge konumları Şekil-I, II 
ve III deki gibidir.

Şekil - III
Yatay

Şekil - IIŞekil - I

X
X

X

h

Buna göre, kap tabanlarındaki sıvı basınçları 
P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki nedir?

A)  P1 > P2 > P3 B) P2 > P1 > P3

C)  P2 > P3 > P1 D) P3 > P1 > P2

E)  P3 > P2 > P1

7. Eşit hacim bölmeli türdeş K cisminin X, Y ve Z sıvı-
larındaki denge durumu şekilde verilmiştir.

Kaplardaki sıvı yükseklikleri eşit olduğuna 
göre, kapların tabanındaki sıvı basınçları ara-
sındaki ilişki nasıldır?

A) Py > Px > Pz B) Pz > Px > Py C) Px > Py > Pz

D) Py > Pz > Px E) Pz > Py > Px

8. Düşey kesiti verilen kap içerisinde birbiriyle ka-
rışmayan ve aynı sıcaklıkta 4d ve d özkütleli sıvı-
lar bulunmaktadır.

Buna göre, X ve Y noktalarındaki basınçlar 

oranı 
P
P

X

Y  kaçtır?

A) 
16
1  B) 

8
3  C) 

16
7  D) 

3
2  E) 

2
3

9. Birbirine karışmayan eşit kütleli X ve Y sıvıları ile 
dolu Şekil-I’deki kabın tabanındaki sıvı basıncı 
P’dir.

Kap Şekil-II’deki gibi ters çevrildiğinde kabın 
tabanına etki eden sıvı basıncı kaç P olur?

A) 
2
1  B) 

3
2  C) 

6
5  D) 

3
4  E) 

9
10

3d

h

h

X

F
X

X

K

Y

K

Z

K

yatay

h

h

h

h
X

Y

4d

d

X

Y
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Özel Durumlar
1. Bir noktadaki basınç hesaplanır-

ken sıvı derinliği olarak o nokta-
dan en üst sıvı seviyesine uzaklık 
alınmalıdır.

h

h

sıvı

A B

C

PA = PS = 2hdg; PC = hdg

2. Durgun sıvıların basıncı çekim iv-
mesinin değişiminden etkilenir.

T°C

d =d
sıvı

K

h

Ekvator

T°C

d =d
sıvı

K

h

Kutup

Pkutup > Pekvator

3. Durgun sıvıların basıncı, sıvının 
sıcaklığına bağlıdır. Düşey kesiti 
verilen kap içerisindeki sıvının A, 
B ve C noktalarındaki basınçları 
PA, PB ve PC’dir

sıvı

A
B

C

Kap, alttan ısıtıldığında: sıvı buharlaş-
ması ve kabın genleşmesi önemsiz ise 
PA değişmez, PB ve PC artar.

4. 

Düşey kesiti verilen kabın yan yüzey-
lerinde basınç her noktada farklı ol-
duğundan basınç kuvveti bulunurken 
yüzeylerdeki ortalama basınçlar üze-
rinden hesaplama yapılır.

Buna göre;

F1 = P1.2S = hdg.2S

F2 = P2.2S = 2hdg.2S

F3 = P3.2S = 2
3  hdg.S

F
1

F
2

2S

F
32S

S h

h
sıvı

TEST • 4

1. Düşey kesiti şekildeki 

2d

L
K

d

gibi olan eşit hacim böl-
meli kap içerisinde bir-
birine karışmayan d ve 
2d özkütleli sıvılar bulun-
maktadır.

K noktasındaki sıvı ba-
sıncı PK, L noktasındaki 

sıvı basıncı PL olduğuna göre; 
P
P

L

K  oranı kaçtır?

A) 
2
1  B) 

5
2  C) 

3
2  D) 

3
4  E) 2

2. Düşey kesiti verilen kapta birbirine karışmayan 
ve aynı sıcaklıkta d ve 3d özkütleli sıvılar bulun-
makta olup, A noktasındaki sıvı basıncı P’dir.

h

h

3d

d

Ah

Buna göre, sıvıların birbiri ile homojen bir ka-
rışım yapması sağlanırsa A noktasındaki sıvı 
basıncı kaç P olur?

A) 
4
3  B) 

5
4  C) 

6
5  D) 

5
6  E) 

4
5

3. Düşey kesiti verilen Şekil-I’deki eşit bölmeli kap 
içerisinde birbirine karışmayan aynı sıcaklıkta d 
ve 3d özkütleli sıvılar bulunmakta olup, kap ta-
banındaki sıvı basıncı P’dir.

KK

Şekil I

3d

d

Şekil II

Buna göre, kap K noktası etrafında döndürü-
lerek Şekil-II’deki konuma getirilirse kap taba-
nındaki sıvı basıncı kaç P olur?

A) 
3
2  B) 1  C) 

2
3  D) 

4
7  E) 2

4. Düşey kesiti verilen boş kap, sabit debili musluk 
yardımıyla doldurulmaktadır.

Bu durumda kabın tabanındaki sıvı basınç 
kuvveti, kapta toplanan sıvı kütlesi ve hacmi 
ile ilgili olarak;

Basınç

Kuvveti

Zaman 

Kütle

Zaman

 (I) (II)
Hacim

Zaman

(III)

I, II ve III grafiklerinden hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) I ve III

5. Eşit bölmelendirilmiş, düşey kesiti verilen içerisi 
boş kabın LM arasında şekildeki gibi bir bölme 
bulunmaktadır. Boş kap sabit debili musluk yar-
dımı ile doldurulmaya başlandığında; K-L arası 
t1, L-M arası t2, M-N arası t3 süresinde dolmak-
tadır.

Buna göre; t1, t2 ve t3 arasındaki ilişki nedir?

A) t1 > t2 > t3 B) t1 = t3 > t2 C) t1 = t2 = t3
D) t3 > t2 > t1 E) t3 > t1 > t2

yatay zemin

musluk

musluk

N

M

L
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5. Birbirine karışmayan sıvılarda ba-
sınç ve basınç kuvveti bulunurken

 

PA = h·d1·g 

PB = h·d1·g+h·d2·g

FA= h·d1·g·S 

FB = (h·d1·g+h·d2·g)S

bağıntıları kullanılabilir.

6. 

Şekillerdeki boş kaplar akış hızı sabit 
olan musluklardan akan sıvılarla dol-
durulmaktadır. 

Bu durumda:

• Kapta toplanan sıvı kütlesi ve hac-
mi musluktan akan sıvının akış hı-
zına bağlıdır.

• Özkütle, sıvının cinsine bağlıdır.

• Basınç, basınç kuvveti ve sıvı yük-
sekliğinin zamanla değişimi kabın 
şekline bağlıdır.

• Kesiti sabit olan kaplarda, eşit 
zaman aralıklarında su yüksekliği 
eşit miktarda artar ve basınç – za-
man grafiğinin eğimi de sabit ka-
lır.

• Kesiti yukarı doğru genişleyen 
kaplarda, suyun birim zamandaki 
yükselme miktarı zamanla azalır 
ve basınç – zaman grafiğinin eği-
mi de zamanla azalır.

• Kesiti yukarı doğru daralan kap-
larda, suyun birim zamandaki 
yükselme miktarı zamanla artar 
ve basınç – zaman grafiğinin eği-
mi de zamanla artar.

h

h
Ad

1

B

S

d
2

Kütle

Zaman

Basınç

Zaman

Hacim

Zaman

Sıvı Yüksekliği

Zaman

Özkütle

Zaman

Basınç Kuvveti

Zaman

6. Sabit debili musluktan akan sabit sıcaklıktaki su 
ile doldurulmakta olan boş kabın tabanındaki 
su basıncının zamana bağlı değişimi aşağıda-
ki gibidir.

Basınç

Zaman

Buna göre, boş kap;

Şekil - I Şekil - II Şekil - III

Şekil-I, II ve III tekilerden hangileri olabilir?

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

D) I ve II E) I ve III

7. I. Basınç, madde moleküllerinin ağırlığı ve 
hareketinden dolayı oluşur.

II. Derinliği ve öz ağırlığı bilinen bir sıvının, içe-
risinde bulunduğu kabın tabanına yaptığı 
basınç kuvveti kabın taban alanına bağlı 
değildir.

III. Katılar ve sıvılar üzerlerine uygulanan basın-
cı her yönde aynı büyüklükte iletir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

8. I. Basınç birimi temel büyüklükler cinsinden 
kg/ms2 dir.

II. Basınç vektörel bir büyüklüktür.

III. Bir cismin ağırlığının etkisiyle yere temas 
eden tüm yüzeyine uyguladığı kuvvete ba-
sınç kuvveti denir.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

9. Düşey kesiti verilen kabın K kolunun ucu açık, L 
kolunun ucu kapalı olup K kolu sıvı ile doludur.

Buna göre, K ve L kollarının bağlantı kısmında 
bulunan musluk açılıp basınç dengesi sağ-
landığında;

K L

I   

K L

II   

K L

III

sıvı görünümü Şekil-I, II ve III’ten hangileri ola-
bilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

10. İçerisinde h yüksekliğinde sıvı bulunan şekildeki 
kabın tabanına etki eden sıvı basıncı P, sıvı ba-
sınç kuvveti F kadardır.

Buna göre, kap ters çevrildiğinde P ve F nasıl 
değişir?

       P               F        

A) Değişmez Değişmez

B) Artar Değişmez

C) Azalır Azalır

D) Artar Artar

E) Artar Azalır

K L

musluk

Gaz

Sıvı h
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Pascal Prensibi
Sıvılar birbirleri üzerinde kayma, dön-
me ve öteleme hareketi yapar. Sıvılar 
üzerlerine bir noktadan uygulanan ba-
sınç sıvının temas ettiği tüm noktalara 
aynı büyüklükte ve dik olarak iletilir. 
Sıvılar sıkıştırılamadığı için, basıncı 
her doğrultuda büyüklüğünü değiş-
tirmeden iletmesine Pascal Prensibi 
denir.

Sıvıların basınç kuvveti yüzey alanı ile 
doğru orantılı olduğundan basınç kuv-
vetini değiştirerek iletirler.

Sıvıların bu özelliğinden faydalanıla-
rak küçük kuvvetlerden büyük kuv-
vetler elde edilerek günlük yaşantımızı 
kolaylaştıran hidrolik fren sistemleri, 
vinçler, krikolar yapılmıştır.

Su Cendereleri

sıvı

F

G

2SA

S
h

Denge

Konumu

Aynı sıvı içerisinde aynı derinlikteki 
noktalarda sıvı basıncı birbirine eşit-
tir. Denge konumu için basınç eşitliği:

PA = PB

S
F hdg S

G
2+ =

şeklindedir.

TEST • 5

1. İçerisine helyum gazı doldurulmuş bir balon 
serbest bırakıldığında, yerden yukarılara doğ-
ru yükselir yükseldikçe hacmi artar ve bir süre 
sonra patlar.

Buna göre;

I. Antalya’da suyun kaynama noktasının, An-
kara’dakinden yüksek olması

II. Savaş uçağı kullanan pilotların uçuş sırasın-
da oksijen maskesi kullanması

III. Deniz kenarından yükseklere çıkıldıkça 
hava sıcaklığının azalması

olaylarından hangileri yukarıda verilen balon 
örneğindeki oluşum ilkesi ile açıklanabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

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

2. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sıvı dolu kap 
içerisindeki cismin yüzeylerine uygulanan 
sıvı basınç kuvvetleri F1, F2 ve F3 olmaktadır.

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

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

D) F3 > F1 = F2 E) F1 = F2 = F3

3. Düşey kesitleri verilen özdeş kaplar içerisinde 
birbirine karışmayan aynı sıcaklıkta d, 2d ve 3d 
özkütleli sıvılar Şekil-I ve II deki gibi dengededir.

h

h

2h

d
d

3d 3d

2d
2d

Şekil - I Şekil - II

h

h

2h

Şekil-I deki kap tabanında oluşan basınç kuv-
veti F olduğuna göre, Şekil-II deki kap taba-
nında oluşan basınç kuvveti kaç F’dir?

A) 
5
4  B) 

8
7  C) 

4
5  D) 

5
6  E) 

2
3

4. Düşey kesitleri şekilde verilen içi boş K, L ve M 
kapları içerisine eşit kütleli ve aynı sıcaklıkta su 
konulmaktadır. Bu durumda kapların tabanın-
da oluşan sıvı basınç kuvvetleri FK, FL ve FM ol-
maktadır.

Buna göre; FK, FL ve FM arasındaki ilişki nedir?

A) FK = FL = FM B) FL > FK = FM

C) FL > FM > FK D) FM > FL > FK

E) FM > FK > FL

5. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kaplarda eşit 
kütleli X, Y ve Z sıvıları bulunmaktadır.

Kapların tabanlarına uygulanan sıvı basınç 
kuvvetleri Fx, Fy ve Fz olduğuna göre; Fx, Fy, Fz 
arasındaki ilişki nedir?

A) Fx = Fy = Fz B) Fy = Fz > Fx C) Fx > Fy > Fz

D) Fy > Fx > Fz E) Fx > Fy = Fz

6. Düşey kesiti verilen kesik koni biçimindeki kapta 
sıvı ve gaz şekildeki gibi dengede olup gaz ba-
sıncı Pgaz, sıvının kap tabanına uyguladığı sıvı 
basınç kuvveti F’dir.

Buna göre, kap ters çevrilerek dengelendiğin-
de Pgaz ve F nicelikleri için aşağıdakilerden 
hangileri doğrudur?

Pgaz
— — — — — —

F
— — — — — —

A) Değişmez Artar

B) Artar Azalır

C) Artar Artar

D) Değişmez Azalır

E) Değişmez Değişmez

F
1 F

2

F
3

s

2s

3s

h

2h

K

  

L

  

M

X Y Z

h

h

yer

sıvı

gaz
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BASINÇ

ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

U Borusu

h
2

h
3

h
1

S S

d
1

d
2

d
3

Denge

Konumu

A B

C D

PA = PB

h1d1g = h2d2g + h3d3g

d1 > d2 olduğu için

PC > PD

Bernoulli İlkesi (Akışkanların 
Basıncı)
Basınç farkı altında yer değiştiren 
maddelere akışkan denir. Akışkan-
lar basıncın büyük olduğu bölgeden, 
küçük olduğu bölgeye doğru hareket 
eder.

Bernoulli ilkesine göre; akışkanın kesit 
alanının daraldığı yerde akış hızı artar, 
basıncı azalır. Akış hızının artmasının 
nedeni olarak birim zamanda farklı ke-
sitlerden geçen akışkanın molekül sa-
yısının aynı olması gerektiğidir.

Hava

h
I II

Şekildeki venture borusuna hava üf-
lendiğinde I. koldaki sıvı seviyesi II. 
koldaki sıvı seviyesinden fazla olmak-
tadır. Bu olay Bernoulli ilkesiyle açık-
lanır.

h
1

h
2

j
1

S
1

S
2 j

2sıvı

Şekilde içerisinden sıvı akışı sağlanan 
bir borunun kesiti verilmiştir. Bernoulli 
ilkesine göre,

j1·S1 = j2·S2

eşitliği yazılır. Bu eşitliğe göre:

• j2 > j1

• P1 > P2

• h1 > h2

olur

7. Düşey kesiti verilen kap içerisinde aynı sıcaklık-
ta birbiriyle karışmayan X ve Y sıvıları şekildeki 
gibi dengededir. Bu durumda K ve L noktaların-
daki sıvı basınçları PK ve PL’dir.

Sıvıların birbirine homojen olarak karışması 
sağlanırsa PK ve PL basınçlarının değişimi için 
ne söylenebilir?

PK
— — — — — —

PL
— — — — — —

A) Azalır Değişmez

B) Artar Artar

C) Azalır Azalır

D) Değişmez Değişmez

E) Azalır Artar

8. Düşey kesiti verilen sudolu kap içerisinde K ve L 
cisimleri şekildeki gibi dengede olup, ip geril-
me kuvveti ve kabın L cismine gösterdiği tepki 
kuvveti sıfırdan farklıdır.

K

ip

Su XL

Buna göre, ipin boyu bir miktar kısaltılıp tekrar 
denge sağlandığında cisimlere etkiyen top-
lam kaldırma kuvvet FK, kabın X noktasında 
oluşan su basıncı PX ve ipteki gerilme kuvveti 
T için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

FK PX T

A) Artar Değişmez Değişmez

B) Değişmez Artar Artar

C) Artar Artar Artar

D) Değişmez Artar Değişmez

E) Artar Değişmez Artar

9. Bir otomobilin hidrolik fren sistemi şekildeki gibi 
şematize edilmiştir.

Fren

pedalı

Hidrolik

sıvıPiston Balata

Fren diski

Otomobilin şoförü fren pedalına bastığında ba-
latalar fren diskini sıkıştırarak otomobili durdur-
maktadır.

Buna göre,

I. Sıvılar, üzerine uygulanan basıncı büyüklü-
ğünü değiştirmeden her doğrultuda iletir.

II. Sıvılar üzerine uygulanan kuvveti büyüklü-
ğünü değiştirmeden her doğrultuda iletir.

III. Sıvılar sıkıştırılamaz.

ilkelerinin hangileri ile açıklanabilir?

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

D) I ve III E) II ve III

10. Yatay düzlem üzerindeki düşey kesiti verilen bi-
leşik kapta, X ve Y cisimleri şekildeki gibi den-
gededir.

Sürtünmeler ve hareketli pistonların ağırlıkları 
önemsiz olduğuna göre, X ve Y cisimlerinin 

ağırlıkları oranı 
G
G

Y

X  kaçtır?

A) 
3
1  B) 

2
1  C) 

3
2  D) 

2
3  E) 2

h

h

K

yatay

X sıvısı

Y sıvısı L

h

h

h

h

X

S

Y

2S3S

sıvı
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