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Sınıf:

1. Aşağıdaki bilgilerden doğruları "D", yanlışları "Y"
ile bilginin karşısındaki kutuya belirtiniz. 8p

Bir kuvvet, cismi uygulandığı yönde hareket
ettirebiliyorsa fiziksel anlamda iş yapıyor demektir.

bayfen

Nu:

3. Bir cismin dünyadaki ağırlığının aydaki ağırlığının 6 katı
olduğu bilindiğine göre aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde
doldurunuz. (Dünyada 1kglık cismin ağırlığı 10 N’dur) 6p

Böbreklerde kanın süzülmesi nöronlarla sağlanır.
İnce ve yumuşak yayların kullanıldığı
dinamometreler daha hassas ölçüm yapar.
Sırt çantasıyla düz yolda yürüyüş yapan sporcu
fiziksel anlamda iş yapmış olmaz.
Bütün gezegenlerde kütle çekim kuvveti aynıdır.
Tek ayağı üzerinde duran bir çocuk, iki ayağı üzerinde
durursa zemine yapmış olduğu basınç azalır.
Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık
hava basıncı artar.
Sıvılar, içinde bulundukları kabın sadece tabanına
basınç uygular.
2. Aşağıda verilen boşluklara kutuda verilen
kavramlardan uygun olanları yazınız.
15p

 Merkezi sinir sistemi........................ve................................oluşur
 Kulakta iç basınç ile dış basıncın dengelenmesini

4. Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerin kütleye mi, ağırlığa
mı ait olduğunu ilgili kutucuğu işaretleyerek gösteriniz. 8p

................................................................. sağlar.

 Uzağı görememe göz kusuru ................................................tur.
 Amonyağı üreye dönüştüren, safra salgılayan organ
.......................................................dir.

 Açık hava

basıncı ......................................................... ile, kapalı

kaplardaki gaz basıncı ............................................... ile, kuvvet
ise ............................................................................... ile ölçülür.

 Kuvvet birimi ..............................., iş birimi ..............................,
gaz basıncının birimi ................................ dir.

 Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete.......................denir.
 Refleks hareketlerini ..................................................... yönetir.
 Böbrek üstü bezinden............................................................,
pankreastan..............................................hormonu salgılanır.

5. Pascal yasasını açıklayınız.

5p

6. Gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve
teknolojide bazı uygulamalarına 3 örnek veriniz. 6p

9. Aşağıdaki kısa cevaplı soruları yanıtlayınız. 20p

?

?

Katı basıncını etkileyen unsurlar nelerdir? Basıncı
nasıl etkiler?

Sıvı basıncını etkileyen unsurlar nelerdir? Basıncı
nasıl etkiler?

7.

Yukarıdaki gibi içi su dolu bir bardak üzerine kağıt
kapatılıp bardak ters çevrilirse, bardaktaki su bir
müddet dökülmeden kalır. Bu durumu açıklayınız. 6p

?

Fiziksel anlamda iş şartları nelerdir?

?

Doğuştan olan reflekslere 3 örnek veriniz.

8. Aşağıdaki resimlerde sorulan soruları fiziksel
anlamda iş yapıp yapmadıklarına göre cevaplayınız?

Bu sonuçlara nasıl
vardınız?

10p

10.

13.

16.

11.
Tankların tekerleklerinin palet
şeklinde olması
Tırların 4 den fazla tekerleğinin
olması
Rayların şeklinin bozulmaması
için vagonlardaki tekerleklerin
sayısının fazla olması
Futbolcuların çivili krampon
kullanması
Sırt çantasıyla düz yolda
yürünmesi

14.

Yukarıdakilerin kaç tanesinde
günlük yaşantımızda basıncın
azaltılmasıyla fayda sağlaması
amaçlanmıştır?
A) 2

B) 3

C) 4

17.

D) 5

12.
15.

BAŞARILAR
Test sorularının her biri 3'er puan
8.SORU SEÇMELİ SORUDUR!

