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Aşağıdaki cümleler sizce doğru ise D’yi, yanlış

Puan

ise Y’yi işaretleyiniz.

[D] [Y] Yaylar kendilerine uygulanan kuvvetle doğru orantılı
olarak uzarlar.
[D] [Y] Aynı sürate sahip iki araçtan kütlesi küçük olanın
kinetik enerjisi daha büyüktür.
[D] [Y] Aynı yükseklikte bulunan iki kişiden ağırlığı fazla
olanın çekim potansiyel enerjisi daha fazladır.
[D] [Y] Bir yayın esneklik potansiyel enerjisi yayın sıkışma ya
da gerilme miktarına bağlı değildir.
[D] [Y] Enerji yoktan var, vardan yok olmaz daima korunur.
[D] [Y] Bir elmayı masadan alıp ağzına götüren çocuk fen
anlamında iş yapmamıştır.
[D] [Y] Yükseklere çıkan bir uçağın potansiyel enerjisi
azalırken kinetik enerjisi artar.
[D] [Y]Sıkıştırılan ya da gerilen yayda esneklik potansiyel
enerjisi depolanır ve yaylar kendilerine uygulanan kuvvete eşit
büyüklükte zıt yönde bir tepki kuvveti uygularlar.
[D] [Y] Eğik düzlemin eğim açısı arttıkça ya da eğik düzlemin
boyu kısaldıkça kuvvetten kayıp yaşanır.
[D] [Y] Basit makineler işten kazanç sağlar.
2. (6p)

B

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeleri bularak
doldurunuz.

1. İş yapabilme yeteneği ____________ olarak adlandırılır.
2. Yaylara uygulanan kuvvet arttıkça yayın uyguladığı tepki
kuvveti ___________.
3. Kinetik enerji cismin __________ ve __________ bağlıdır.
4. Çekim potansiyel enerjisi bir cismin ________________ ve
______________ bağlıdır.
5. Cımbız _________ ortada olduğu, el arabası __________
ortada olduğu, makas __________ ortada olduğu kaldıraç
tipine örnek olarak verilebilir.
6. Uygulanan kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirerek iş
yapma kolaylığı sağlayan araçlara ________________ denir.
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1.Soruları cevaplandırınız.
a)I. ve II. olaylarda iş yapılıp yapılmadığını yazınız.(6p)

I.OLAY

II. OLAY

c) Tabloyu örneğe uygun şekilde doldurunuz.(6p)
Cisim
Destek
Yük
Kuvvet Nerden
ortada
ortada
ortada kazanç
var?
Olta
X
Yoldan

(

)

TERCİHİNİZ:

c)Çocuğun hangi noktada potansiyel enerjisi en küçük? (

)

NEDENİNİZ:

d)Çocuğun hangi noktada kinetik enerjisi en küçük?

)

f)Çocuğun hangi noktalar arasında kinetik enerjisin de azalma
olur?
( - )
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b) Ayarlanabilir koltuğa oturan 600 N ağırlığındaki Emre,

b)Çocuğun hangi noktada kinetik enerjisi en büyük?

)

Aşağıdaki soruları verilen boşlukları kullanarak
cevaplandırınız.

3. (6p)
(

)

e)Çocuğun hangi noktalar arasında potansiyel enerjisin de
artma olur?
( -

C

(yükün, desteğin, kuvvetin, enerji, basit makine, azalır, artar,
potansiyel enerji, kinetik enerji, kütlesine, hızına, ağırlığına,
yüksekliğine, )

a)Çocuğun hangi noktada potansiyel enerjisi en büyük? (

(

10
Puan

koltuğun yayını 12 cm sıkıştırmıştır. Buna göre koltuğun
yayının 8 cm sıkışması için bu koltuğa oturacak Kadir’in
ağırlığı kaç Newton olmalıdır ?(8p)
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