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Bu testte 20 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılmış kısmına işaretleyiniz.

1. Dünya, Güneş etrafında dolanırken aynı zamanda kendi etrafında da döner. Dünya bu hareketleri sı-
rasında belirli bir yörünge izler. Bu yörüngede dolanırken dönme ekseni dik bir konumda değil, eğik bir 
konumdadır. Dünya dönme ekseninde 23° 27ı lık bir açıyla hareket etmektedir. Bu hareket mevsimlerin 
oluşumunda etkiliyken aynı zamanda yıllık sıcaklık farklarının oluşmasını sağlar.

Aşağıdaki grafiklerde üç farklı ülkenin temmuz ve ocak ayına ait sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

Sıcaklık (°C)
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Bu grafiklere göre; K, L ve M ülkelerinin Dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisi 
gibi olabilir?
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2. Fen bilimleri dersinde iklim ve hava olayları arasındaki farkları öğrenen öğrencilerden bu konuyla ilgili 
bir oyun hazırlamaları istenmektedir.

Bir öğrenci ödevle ilgili aşağıdaki oyunu hazırlamıştır.

Bahsedilir-
ken kurak, ya-

ğışlı ve ılıman gibi 
ifadeler kullanılır.

Dar bir
bölgede

geçerlidir.
İlgilenen
bilim dalı

meteorolojidir.

Geniş bir
bölgede

geçerlidir.

Değişkenlik
fazladır.

Uzun
sürede
oluşur.

Kısa
sürede
oluşur.

Değişkenlik
azdır.

4 6
8

10
1214

16

2

Oyunun kuralları:

1. Dart tahtasına dört ok atılacaktır.

2. Ok, hava olaylarına isabet ettirildiğinde isabet ettirilen kısımda yazılan puan alınacaktır.

3. Ok, hava olaylarına isabet ettirilmezse o kısımlarda yazan puan, toplam puandan silinecektir.

Oyunun kurallarını öğrenen Güler, dart tahtasına dört ok fırlatmış ve okların tamamını dart tahtasına 
isabet ettirmiştir.

Oklardan sadece bir tanesi hava olaylarının dışında olan bir kısma isabet ettiğine göre; Güler, 
bu oyundan en fazla kaç puan almış olabilir?

A) 22 B) 24 C) 28 D) 30
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3. Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması; Güneş ışınlarının yıl içerisinde Dünya üzerinde bir noktaya 
düşme açılarının farklı olmasına, cisimlerin gölge boylarının yıl içerisinde değişmesine ve gece ile 
gündüz sürelerinin artması ya da azalmasına sebep olur.

Aşağıda Türkiye’nin Dünya üzerinde bulunduğu yer ile Dünya’nın bazı tarihlerdeki konumları verilmiş-
tir.

25 Mayıs 4 Ocak

Güneş 10 Ekim

Yengeç

Dönencesi

Oğlak

Dönencesi

Ekvator

Türkiye

Bu görseller incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 21 Haziran tarihinde öğle vaktinde Türkiye’de herhangi bir cismin gölgesi oluşmaz.

B) 25 Mayıs tarihinde Türkiye’de gündüzler, gecelere göre daha uzundur.

C) 10 Ekim tarihinde Türkiye’de geceler, gündüzlere göre daha uzundur.

D) Öğle vakti bir cismin 4 Ocak’taki gölge boyu, 25 Mayıs’taki gölge boyuna göre daha uzundur.

4. Piezoelektrik, iki zıt kutuplu (+) ve (–) iletken malzemenin arasına sıkıştırılmış piezoelektrik kristallerin 
üzerine kuvvet uygulanmasıyla ortaya çıkan basınç etkisiyle üretilen elektrik enerjisidir. Bu olayın tersi 
de geçerlidir. Yani piezoelektrik malzemelerde elektrik enerjisi sayesinde bir kuvvet ortaya çıkabilir.

Piezoelektrik malzemeler kullanılarak air bag (hava yastığı) sensörleri veya hassas teraziler gibi ölçüm 
yapan sistemler geliştirilmiştir. Aşağıda piezoelektrik etkiyi gösteren bir model verilmiştir.

Kuvvet
Yüzey

alanı

Voltmetre iki nokta arasında elekt-
rik akımıyla oluşan gerilim farkını 
ölçen alettir.

Buna göre, piezoelektrik etkiyle çalışan sistemlerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapı-
labilir?

A) Piezoelektrik malzeme kullanılarak üretilmiş air bag (hava yastığı) sistemlerinde, piezoelektrik mal-
zemenin üst noktasına uygulanan kuvvetin artırılması, alttan uygulanan kuvvetin ortadan kaldırıl-
masıyla basınç artacağı için piezoelektrik etki artar.

B) Piezoelektrik malzeme kullanılarak üretilmiş air bag (hava yastığı) sistemlerinde kuvvetin azaltıl-
ması, basıncı artıracağı için gerilimi artırır.

C) Piezoelektrik malzeme kullanılarak üretilmiş hassas terazilerde zıt kutuplu malzemeler yerine aynı 
kutuplu malzemeler kullanılsaydı, basınç artacağı için gerilim de artardı.

D) Piezoelektrik malzeme kullanılarak üretilmiş hassas terazilerde uygulanan kuvvetin artması, basıncı 
artıracağı için gerilimi artırır. 
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5. Sıvılarda basınç, sıvının yoğunluğuna ve derinliğine bağlıdır.  Katı- Z yüzeyi

X yüzeyi
Yer1444442444443

1442443

1442
443

Y
yüzeyi Su

larda basınç ise ağırlık ve yüzey alanına bağlıdır. Özdeş birim 
küplerden oluşan kapta yandaki miktarda su bulunmaktadır. Bu 
kaptaki katı ve sıvı basınçlarıyla ilgili aşağıdaki öğrenciler basınç 
hesaplamaları yapıyor.

Tuğçe Reyhan Fatih Esra
Kap X yüzeyi üzerinde du-
rurken zemindeki sıvı basın-
cını hesapladım.

Kap Y yüzeyi üzerinde du-
rurken zemindeki katı ba-
sıncını hesapladım.

Kap Z yüzeyi üzerinde 
dururken sıvı basıncını 
hesapladım.

Kap X yüzeyi üzerinde 
dururken zemindeki katı 
basıncını hesapladım.

Buna göre, öğrencilerin hesaplamalarıyla ilgili çizilebilecek grafiklerden hangisi aşağıdaki se-
çeneklerde doğru verilmiştir?

A) Basınç

Öğrenciler
Tuğçe Fatih

B) Basınç

Öğrenciler
Reyhan Esra

C) Basınç

Öğrenciler
Tuğçe Fatih

D) Basınç

Öğrenciler
Reyhan Esra

6. Elementler periyodik sistemde artan atom numaralarına göre yatay ve düşey olarak sıralanmıştır. Aşa-
ğıda periyodik sistemden bir kesit verilmiştir.

X Y

Z T

Periyodik tablonun bir kısmından alınan bu kesitteki elementlerle ilgili öğrencilere aşağıdaki bilgiler 
verilmiştir.

• Y elementi, ametalik özellik gösterir.

• T elementi,verilen elementler içerisinde atom numarası en büyük olan elementtir.

Buna göre, verilenlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) T elementi yarı metalik özellik gösterir.

B) Z elementi metalik özellik gösterir.

C) X elementi metalik özellik gösterir.

D) X ve T elementleri benzer özellik gösterir.
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7. Hava olaylarının günden güne ya da bölgeden bölgeye farklılık göstermesinin nedeni sıcaklık, nem 
ve hava basıncının farklı olmasıdır. Hava olayları ile ilgili bir bulmaca hazırlamak isteyen öğrencinin 
soruları aşağıdaki gibidir.

I. Yükseklerde soğuk hava ile karşılaşan su buharının yoğuşması durumuna ne denir?

II. Yeryüzündeki su buharının soğuğun etkisiyle kristalleşmesi durumuna ne denir?

III. Yeryüzüne yakın yerlerde su buharının yoğuşması durumuna ne denir?

IV. Basınç farkından dolayı oluşan hava akımıdır.

I

II

III

IV

Sorularını ve tablosunu yukarıdaki gibi oluşturan öğrencinin, bulmacayı eksiksiz bir şekilde 
tamamlamak için verilen karelerden kaç tanesini kullanmaması gerekir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 9

 8. Bilgi: Asit ve bazlar kimyasal tepkimeye sokulduğunda açığa genellikle tuz ve su çıkar. 

 Bir öğrenciler bu bilgiyi oda sıcaklığında kurduğu düzenekle test etmek istiyor.

 

Öğrencinin düzenekte yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir.

I. İşlem :   Deney kabına pH değeri 5,5 olan sıvıdan bir miktar koyuyor.

II. İşlem :   Şırıngadaki sıvıdan kabın içine birkaç damla damlatıyor.

III. İşlem :   Yeterince beklemesine rağmen kabın dibinde katı tuz parçacıklarının oluşmadığını göz-
lemliyor.

IV. İşlem :   Son durumda kabın içindeki karışımın pH değerini pH metre yardımıyla 4,9 olarak ölçüyor.

Buna göre, öğrenci deney sonucunda kabın dibinde tuz oluşumunu gözlemleyebilmek için aşa-
ğıda verilenlerden hangisini yapmalıdır?

A) Ortamın ve sıvıların sıcaklıklarını aynı oranda artırmalıdır.

B) Şırıngadaki sıvıdan deney kabına daha fazla miktarda damlatmalıdır.

C) Deney kabına başlangıçta pH’si 3’ten küçük bir madde koymalıdır.

D) Şırıngaya pH değeri 7’den büyük başka bir sıvı madde koymalıdır.
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9. Aşağıda Bilim-Genç dergisinde yayımlanmış bir yazı verilmiştir.

 

Elektrikli yılan balığı; iletişim kurmak, yön bulmak, bazı durumlarda avlanmak ve kendini korumak için 
elektrik üretebilen organlara sahiptir. Elektrik organ adı verilen bu yapılarda içinde elektrosit adı veri-
len ve elektrik üretebilen hücreler bulunur. Bu hücreler kas ve sinir hücrelerinin değişim geçirmesiyle 
oluşmuş hücrelerdir. Elektrosit hücreleri uyarılmamış durumdayken hücre içinde potasyum iyonu mik-
tarı, hücre dışında ise sodyum iyonu miktarı yüksektir. Elektrosit hücrelerin zarı potasyum iyonlarını 
geçirebilirken sodyum iyonlarının geçişine izin vermez. Derişim (yoğunluk) farkından dolayı potasyum 
iyonları hücre içinden dışına taşınır. Derişim ve elektriksel potansiyel farkının birbirini dengelediği du-
rumda, hücrenin içi elektriksel olarak eksi yüklüyken dışı artı yüklüdür. Beyinden gelen sinyaller elekt-
rosit hücreleri uyardığında, hücre zarının bir tarafından iyon kanallarının açılmasını sağlar ve sodyum 
iyonları bu kanallardan hücreye girebilir. Hücre içinde elektriksel yük değişimine neden olan bu durum 
bir potansiyel farkının ortaya çıkmasına ve elektrik akımının oluşmasına neden olur. Beyinden gelen 
sinyal aracılığı ile uyarılan elekrosit hücrede oluşan elektrik akımı, komşu elektrosit hücrede eş za-
manlı olarak gerçekleşen bu olay sonucu 600 voltluk bir elektrik akımı oluşabilir. Elektrik akımı yaklaşık 
1-2 milisaniye süreyle ortaya çıkar. Elektrikli yılan balığının ürettiği elektrik akımının kendine zarar ver-
memesinin nedeninin oluşan akımın 1-2 milisaniye gibi süre etki etmesi ve hayati organların (örneğin 
kalp) etrafındaki yağ tabakasının yalıtkan görevi görmesi olduğu düşünülmektedir.

Bilim-Genç 
TÜBİTAK

Bu yazıda anlatılan elektrikli yılan balıklarının özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Elektrikli yılan balıklarında görülen adaptasyon, deniz diplerinde kamuflajı sağlar.

B) Elektrikli yılan balıklarının kas ve sinir hücreleri modifikasyon geçirmiştir.

C) Elektrikli yılan balıklarının yaydığı elektriğin kendisine zarar vermemesi için kalp gibi hayati organ-
ları adaptasyon geçirmiştir.

D) Elektrikli yılan balıklarının elektrik üretmesi, av yakalama ihtimalini azaltırken av olma ihtimalini ar-
tırmıştır.
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10. Elementler, periyodik sisteme artan atom numaralarına göre yatay ve düşey sıralara yerleşerek dizilir. 
Periyodik sistemdeki yatay sıralara periyot, düşey sıralara ise grup adı verilir. Elementler metal, ametal 
ve yarı metal olarak sınıflandırılır.

X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir.

• X ve Y elementlerinin son yörüngelerindeki elektron sayıları eşittir.

• Z elementinin atom numarası en büyüktür.

• T elementinin periyot numarası Y elementi ile aynıdır.

• X ve Y elementleri farklı sınıflardaki elementlerdir.

Bu özelliklere sahip olan X, Y, Z ve T elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden 
hangisi gibi olabilir?

A) B)
X

TY Z Z
YX
T

C) D)
X Y

Z
T

X
Y ZT

11. pH ölçeği asitlerin ve bazların özelliklerini belirlemeye yardımcı olur. Örneğin bazı yiyecekler tükete-
bileceğimiz özellikte asit içerirken bazı maddeler ise bize kalıcı hasarlar verebilecek asidik özellikleri 
taşıyabilir. Bu duruma; elma, hidroklorik asit, limon ve sülfirik asit örnek verilebilir.

Bilgi: pH ölçeğinde kuvvetli asitler 0’a yakınken zayıf asitler 7’ye yakındır.

Bu örnekler ve bilgiye göre, aşağıdaki pH ölçeklerinden hangisi doğru oluşturulmuştur?

Elma
(Malik asit)

Sülfirik asit
pH 7

pH 7

pH 7

Sülfirik asit
pH 7

Elma
(Malik asit)

Hidroklorik
asit

Limon
(Sitrik asit)

Limon
(Sitrik asit)

Hidroklorik asit

A) B)

C) D)
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12. Aşağıda Ankara Üniversitesinde yayımlanmış bir makalenin kesiti verilmiştir.

 Akraba Evliliklerinin Etkileri

Akraba evliliği eşler arasında kan bağı bulunması yani aynı atadan gelme durumudur. Türkiye’de ak-
raba evlilikleri başta Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede görülebilmek-
tedir. Türkiye İstatistik Kurumu Aile Yapısı Araştırma Raporu 2006 verilerine göre, Türkiye’de akrabası 
ile evli olan 18 yaş üstü ve üzeri bireylerin oranı %20,9’dur. Bu şekliyle ortalama her beş kişiden biri 
akrabasıyla evlilik yapmıştır. Bölge bazında en yüksek akraba evliliği oranı ise %40,4 ile Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ne aittir. Akraba evliliğinin en önemli sonuçlarından biri, bu tür evliliklerin yüksek oran-
da yol açtığı sağlık sorunlarıdır.

Mehmet Şükrü Nar

Bu kesitten yola çıkılarak,

I. Ülkemizde en yüksek oranda akraba evliliği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.

II. Tüm akraba evlilikleri sağlık sorunları oluşturur.

III. Türkiye’de akrabası ile evli 18 yaş üstü bireylerin oranı ortalama %40,4’tür.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

13. Genetik mühendisliği, bir organizmanın belirli özelliklere kavuşması için genlerinin değiştirilmesi üzeri-
ne çalışan bir bilim dalıdır. Genetik mühendisliği çalışmalarına gen aktarımı, klonlama ve gen tedavisi 
örnek verilebilir. Klonlama ile ilgili gazete haberine ait bir kesit aşağıda verilmiştir.

Nesli Tükenmek Üzere Olan Hayvanlar Klonlanacak
Ankara Üniversitesinde biyoçeşitlilik ve yaban hayatı koruma kontrol çalışmaları kapsamında 
“Yaşam Hayvanları Gen Bankası” kurulması planlanıyor. 15 büyük memeli yaban hayvanından 
toplanan DNA örneklerinin genetik araştırma projelerine yol göstereceği ve bu hayvanların yok olma 
tehlikesine karşın klonlanabileceği belirtildi. Ankara Üniversitesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü arasında “Yaban Hayvanları Gen Bankası” kurul-
ması konusunda bir protokol imzalandı. Bu çalışmalar ile korunan türler tabiatta yok olsa bile tekrar 
tabiata kazandırılabilecek. DNA örneği alınacak canlılar arasında vaşak, ayı, kurt, geyik, domuz, 
karaca, ceylan ve kızıl geyik gibi hayvanlar yer alıyor.

Bu haberi okuyan bir öğrenci,

I. Klonlama ile doğanın bozulan dengesi tekrar oluşturulmaya çalışılmaktadır.

II. Klonlama ile canlıların sayısı kontrolsüzce artar, bundan dolayı zararlıdır.

III. Genetik mühendisliği çalışmalarından olan klonlama, üniversitelerde üzerinde çalışılan alanlardandır.
yorumlarından hangilerini yapabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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14. Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğinden dolayı Dünya, Güneş’in etrafında dolandıkça Güneş ışınla-
rının Dünya’nın farklı noktalarına düşme açısı değişir ve bu sebeple mevsimler oluşur. Gölge boyu, 
Güneş ışınlarının geliş açısıyla ters orantılıdır. Güneş ışınları 90° lik açı ile geldiğinde gölge boyu sıfır 
olur. Güneş ışınlarının gelme açısı küçüldükçe gölge boyu da uzamaya başlar.

Ekvator

Kuzey Kutup
Noktası

Güney Kutup
Noktası

Y
X
Z

Güneş

Dünya’nın Güneş’e göre konumu yukarıdaki gibi olduğu tarihte X, Y ve Z ülkelerinde öğle vak-
ti aynı cisme ait ölçülen gölge boylarının karşılaştırılması aşağıdaki grafiklerden hangisi gibi 
olur?

A) Gölge boyu (cm)

Ülke
X Y Z

Gölge boyu (cm)B)

Ülke
X Y Z

Gölge boyu (cm)C)

Ülke
X Y Z

Gölge boyu (cm)D)

Ülke
X Y Z

15. Kapalı bir kapta gerçekleşen bir tepkimeye ait grafik aşağıdaki gibidir.

Kütle (g)
50

30
20
10

Zaman (s)

L
N
K
M

 Öğrencilerin tepkimeyle ilgili verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir.

Deniz : Tepkimenin denklemi K + M ₺ L + N şeklindedir.

Mehmet : Tepkimenin modellemesi + +₺  şeklinde olabilir.

Sevgi : Tepkimede K ve N maddeleri artandır. 

Buna göre, öğrencilerin verdiği bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Deniz ve Mehmet’in verdiği bilgiler doğrudur. Sevgi’nin verdiği bilgi yanlıştır.

B) Sevgi’nin verdiği bilgi hatalıdır. Hata K maddesi yerine M maddesi yazılmasıdır.

C) Deniz, Mehmet ve Sevgi’nin verdiği bilgiler doğrudur.

D) Deniz, Mehmet ve Sevgi’nin verdiği bilgiler yanlıştır.
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16. Jimnastik sporu, vücudu geliştirmek, güçlendirmek, esneklik kazanmak amacıyla aletli veya aletsiz 
olarak yapılan egzersizlerdir. Jimnastik sporuyla ilgilenen Elvin, özellikle ritmik jimnastik alanına yönel-
miştir. Antrenörü ile çalışmalarını yürüten Elvin perende hareketinin basamaklarını öğrenerek hareketi 
doğru bir şekilde yapabilmeyi amaçlıyor. Aşağıda perende hareketinin basamakları gösterilmiştir.
Başlangıç

Zemin

Bitiş

Elvin’in başlangıç ve bitiş hareketinde zemine uyguladığı basınç P kadardır.

Buna göre, perende hareketi sırasında Elvin’in zemine uyguladığı basınçla ilgili aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi yapılabilir?

A) Elvin’in el genişliği ayak genişliğinden fazlaysa 1 numaralı konumda zemine uyguladığı basınç 2P 
kadardır.

B) Elvin’in el genişliği ayak genişliğinden azsa 2 numaralı konumda zemine uyguladığı basınç P’den 
büyüktür.

C) Elvin’in el genişliği ayak genişliğine eşitse 2 numaralı konumda zemine uyguladığı basınç P
2

 ka-
dardır.

D) Elvin’in el genişliği ayak genişliğinden azsa 1 numaralı konumda zemine uyguladığı basınç P
2

 ka-
dardır.

17. Aynı maddeden yapılmış ve eşit hacimli bölmelerden oluşan, içi su dolu mavi ve yeşil renkli kaplar 
dikey ve yatay konumlarda şekildeki gibi dengededir.

Dikey Yatay Dikey Yatay

I. Soru :  Hangi durumda kabın zemine uyguladığı basınç en küçüktür?

II. Soru :  Hangi durumda kabın tabanında meydana gelen sıvı basıncı en küçüktür?

Kapların denge durumlarını inceleyen bir öğrencinin bu sorulara verdiği doğru cevaplar hangi 
seçenekte verilmiştir?

  I. Soru    II. Soru  
A) Mavi - Yatay Yeşil - Dikey
B) Mavi - Dikey Mavi - Yatay
C) Yeşil - Yatay Yeşil - Yatay
D) Yeşil - Yatay Mavi - Dikey
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18. 1953’te James D. Watson ve Maurice Wilkins ile beraber DNA molekülünün yapısını keşfederek 1962 
yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü paylaşmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda DNA’nın çift zin-
cirli sarmal yapısı birçok aletle görüntülenmiştir. 8A sınıfı öğrencileri DNA’nın yapısını origami (Japon 
kâğıt katlama sanatı) ile modellemek istiyorlar. Origami ile modelleme için,

DNA bloklarıyla belirlenen
şekil oluşturuluyor.

İkili sarmal şeklindeki
DNA bloklar

Uzun tekli DNA zinciri ileri
ve geriye doğru katlanıyor.

Kısa DNA zincirleri kullanılarak
katlanan DNA zinciri sabitleniyor.

DNA
bloklar

Uzun
tekli DNA
zinciri

Kısa
DNA
parçaları

2 nm

3,6 nm

örneği kullanılıyor. Bu örneğe ait aşamalar,

1. Aşama: Tasarlanacak şekil belirlenir.

2. Aşama: Dikdörtgen bloklar kullanılarak belirlenen şekil oluşturulur.

3. Aşama: Uzun tekli bir DNA zinciri ikili sarmal yapıdaki DNA bloklarının üzerinden ileri ve geri katla-
narak ilerlenir. Bu sırada DNA zincirleri arasında bağlantılar kurulur.

4. Aşama: Kısa DNA zincirleri kullanılarak katlanan DNA zinciri tamamlanır.

şeklindedir.

Bu aşamaları takip eden Yasemin,

origamilerini yapıyor.

Bu etkinlikle ilgili,

I. DNA’nın çift zincirli yapısı modellenmiştir.

II. DNA’nın sarmal yapısı modellenmiştir.

III. DNA’nın organik bazları, şekerleri ve fosfatları ayrı ayrı modellenmiştir.

IV. DNA’nın canlılardaki uzunluğu modellenmiştir.

V. DNA’nın protein yapısı modellenmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V
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19. Sıvı maddeler katı maddelerden farklı olarak içinde bulundukları kabın her yerine basınç uygular. Uygu-
ladıkları basınç, derinliğe bağlı olarak kabın tabanında maksimum değere sahiptir.

X kabı

h

h

h

h

Y kabı Z kabı14
2
4
314
2
4
3 14

2
4
31
4
2
4
3

Buna göre, verilen h yüksekliğine kadar sıvı dolu olan 2h yüksekliğindeki X, Y ve Z kapları ters 
çevrildiğinde kapların tabanında oluşacak yeni basınç değerlerindeki değişim aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir?

  X Kabı   Y Kabı Z Kabı

A) Azalır Artar Değişmez
B) Değişmez Değişmez Değişmez
C) Artar Azalır Değişmez
D) Azalır Azalır Azalır

20. 

Sıvı

Katı

Gaz çıkışı
olmuştur.

Halil, laboratuvarda katı bir maddeyi sıvı bir maddenin içine attığında zamanla katının miktarının azal-
dığını ve gaz çıkışı olduğunu gözlemliyor. Sıvının ise renginde bir değişim olduğunu ve ısının açığa 
çıktığını fark ediyor.

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bu olayda kimyasal bir değişim meydana gelmiştir.

B) Bu olayda maddenin fiziksel özellikleri değişmiştir.

C) Bu olayda katı maddenin erimesiyle ısı açığa çıkmıştır.

D) Bu olay sırasında kaptaki toplam kütle azalmıştır.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.




