TEOG Sonrası Kuvvet ve Hareket Kazanım Kontrol Testleri
1-

4-

Yukarıdaki gibi sıvı dolu olan taşma kabında yoğunluğu 1 /mL
olan sıvı vardır, bu sıvı içerisine yoğunluğu 3 g/mL olan “K”
cismi atılıyor. Taşma kabına bir miktar sıvı taşıyor. Bu
düzenekten yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi ya da
hangileri doğru olur.
I.Taşan sıvının ağırlığı, K cismine uygulanan kaldırma kuvvetine
eşittir.
II.K cismi sıvı içerisinde batar.
5III. K cisminin hacmi kadar sıvı taşar.
IV. Taşan sıvının ağırlığı sıvıdaki K cismine
uygulanan kaldırma kuvvetinden küçüktür.
A)I- III

B) II- IV

C) I- II D) I-II-III
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Şenol öğretmen derse iki adet pet şişe getirmiş, şişelerin
kapaklarını delerek farklı boylarda pipetleri kapaklara
monteledikten sonra şişelere aynı miktar su
doldurmuştur.Şişeleri ters çevirip suların akma sürelerini
gözlemleyen öğretmen uzun pipetin takılı olduğu pet şişedeki
suyun daha çabuk bittiğini gözlemlemiştir. Şenol öğretmen bu
deneyi aşağıdakilerden hangisini ispat etmek için yapmıştır?
A. Sıvıların kaldırma kuvveti sıvının yüksekliğine bağlıdır.
B. Sıvıların basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.
C. Sıvıların basıncı sıvının içinde bulunduğu kaba bağlıdır.
D. Sıvıların basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
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Vasviye D., sınıfa bileşik kap getirip içini sıvıyla
dolduruyor.Sonra U şeklinde hortum alıp içini aynı sıvıyla
şekildeki gibi doldurduktan sonra sol işaret parmağını hortumdan
çekiyor.Buna göre arkadaşınızın anlatmak istediği
aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır?
A. Sıvı basıncı sıvının cinsine bağlıdır
B. Sıvılar basıncı eşitlemek ister
C. Sıvıların basıncı kabın şekline bağlıdır
D. Sıvılar basıncı her yönde iletir.
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Şekildeki deney düzeneklerinde K ve L cisimlerinin su
içerisindeki denge konumları şekildeki gibidir.
K ve L cisimleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. K ve L farklı cisimlerdir.
B. K ve L’nin hacimleri eşittir.
C. K ve L’ye etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir.
D. K ve L’nin kütleleri eşittir.
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1,2 ve 3 numaralı musluklu kaplardan 1 ve 3 numaralı kaplara
su, 2 numaralı kaba ise civa dolduruluyor.
Civanın yoğunluğunun suyun yoğunluğunun 13,6 katı olduğu
bilindiğine göre kapların musluklarına etki eden sıvı basınçları
arasındaki ilişki nasıldır?
A. 2 > 3 >1
B. 2 > 1 >3
C. 1 > 2 >3
D. 1 > 3 >2
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Sıvı basıncı ilgili ile şekildeki deneyi yapan öğrenci 1, 2 ve 3 ile
gösterilen yerlere konu ile ilgili kısa notlar yazmak istiyor.
Aşağıdakilerden hangisini yazarsa yanlış bir bilgi yazmış olur?
A. 1 yerine “ Ok yönünde sıvı basıncı artar.”
B. 2 yerine “ Basınç en azdır.”
C. 3 yerine “ Basınç en fazladır.”
D. 1 yerine “ Derinlik arttıkça sıvı basıncı azalır.”
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Taşma seviyesine kadar su dolu olan kaplara X, Y ve Z cisimleri
konulduğunda cisimlerin denge durumları ve taşan sıvı miktarları şekildeki gibi oluyor. Buna göre X, Y ve Z cisimlerine etki
eden kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki hangisindeki gibidir?
A. Z>Y>X
B. X>Y>Z
C. X>Y=Z
D. Z=Y>X
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Tuna açık hava basıncını iki farklı deney ile ölçüyor. Deney
sonuçları şekilde gösterildiği gibi ise aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A. 1. deneyi S noktasında yaptı ise 2. deneyi R ya da P
noktasında yapmıştır.
B. 1. Deneyi R noktasında yaptı ise 2. deneyi P noktasında
yapmıştır.
C. 1. deneyi P noktasında yaptı ise 2. deneyi R ya da S
noktasında yapmıştır.
D. Her iki deneyi de S noktasında yapmıştır.
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Şekildeki kapalı kabın içerisinde bir miktar sıvı vardır. Kap ters
çevrildiğinde;
I. Kabın tabanındaki sıvı basıncı azalır.
II. Kabın zemine yaptığı basınç azalır.
III. Sıvının hacmi azalır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğru olur?
A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. I, II ve III
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Nesrin IDE kampında Isparta Meteoroloji İstasyonunda
gezerken, eğitim görevlisi Hasan Bey meteoroloji balonunun
hava tahminleri yapılması için veri elde ettiğini söylüyor.
Hasan Bey: Şimdi verileri elde etmek için balonumuzu serbest
bırakıyoruz.
Nesrin : Peki bu balon verileri elde ettikten sonra ne olacak?
Hasan Bey: Patlayacak.
Nesrin: Neden?
Hasan Bey: ? Nesrin hanımın sorduğu soruya
Hasan Bey aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir?
A. Yükseklere çıktıkça balonun içindeki gazın basıncı açık hava
basıncından büyük hale gelince patlar.
B. Yükseklere çıktıkça açık hava basıncı artar ve balon patlar.
C. Balonun içindeki gaz miktarının artmasına bağlı olarak patlar.
D. Yükseklere çıktıkça açık hava basıncı azalacağı için balon
hacmi küçülür ve patlar.
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Şekildeki eşit hacim bölmeli kabın Z bölmesi sıvı ile doludur. 1
ve 2 numaralı tıpalar deliklerden çıkarılarak sıvı akışı sağlanıyor. Sıvı akışı durduğundaki durum için aşağıdaki yapılan
yorumlardan hangisi doğrudur?
A. X ve Y bölmesi tabanındaki sıvı basınçları eşittir.
B. Z ve X bölmesi tabanındaki sıvı basınçları eşittir.
C. Bölmelerin tabanlarına etki eden sıvı basınçları arasındaki
ilişkisi Z > X > Y
D. Z bölmesi tabanındaki sıvı basıncı Y bölmesi tabanındaki sıvı
basıncından küçüktür.
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Hasan’ın I, II ve III zaman dilimlerinde yere uyguladığı basıncın
zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Hasan’ın I zaman
dilimindeki duruşu şekildeki gibi olduğuna göre aşağıdaki
yorumlardan hangisi yapılamaz?
A. II zaman diliminde Hasan sırt üstü yatmıştır
B. III zaman diliminde Hasan sırtına okul çantasını almıştır.
C. II zaman diliminde Hasan iki ayaküstünde durmuştur.
D. III zaman diliminde Hasan yere oturmuştur.
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Fatma renkli özdeş tahta takozlar ile şekildeki modelleri
hazırlıyor. 1, 2, 3 numaralı modellerin yere yaptıkları basınçlar
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A. 2 > 1 > 3
B. 2 > 1 = 3
C. 1 = 3 > 2
D. 2 > 3 > 1
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Yoğunlukları kaplardaki su yoğunluğuna eşit olan özdeş K ve L
cisimleri terazi üzerindeki su dolu kaba ve taşırma kabına
bırakılıyor. A terazisindeki kapta su seviyesinin yükseldiği ama
taş-madığı, B terazisindeki kapta ise suyun taştığı gözlemleniyor.
Son durum ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlış olur?
A. A terazisinde okunan değer cisme etki eden kaldırma kuvveti
kadar artar.
B. B terazisinde okunan değer değişmez.
C. Taşırma kabından taşan suyun ağırlığı L cismine etki eden
kaldırma kuvvetinden küçüktür.
D. Her iki cisim de su içerisinde askıda kalır.
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Şekildeki H, A, L ve E harfleri şeklindeki kaplar özdeş
bölümlerden oluşmuştur. Aynı sıvı ile tamamen dolu kapların
Özdeş K ve L balonlarının yerden yükseklikleri şekildeki gibidir. tabanına etki eden sıvı basıncı hangi grafikte doğru
gösterilmiştir?
L balonunun K balonundan daha yükseğe çıkması için
aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz?
A. L balonu içindeki hava daha çok ısıtılmalı.
B. K balonu içindeki hava soğutulmalı.
C. L balonu içine yoğunluğu havadan daha düşük olan helyum
gazı doldurulmalı
D. K balonu içindeki havanın yoğunluğu biraz daha azaltılmalı.
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Ceyda alüminyum folyoyu iki eşit parçaya bölüyor. Parçalardan
birini birkaç kez katlayıp sıkıştırıyor. Diğer parçayı da gemi
şekline getiriyor. Daha sonra bu parçaları su dolu bir kaba
bırakıyor. Levha şekline getirdiği parçanın battığını gemi şekline
getirdiği parçanın ise yüzdüğünü gözlemliyor. Gemi şeklindeki
alüminyum folyonun yüzmesi ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Geminin su içerisindeki hacmi artırılarak gemiye etki eden
kaldırma kuvveti artırıldığı için yüzer.
B. Geminin yerini değiştirdiği sıvı ağırlığı geminin ağırlığından
büyük olduğu için yüzer.
C. Geminin hacmi artırılarak yer değiştirdiği su miktarı artırıldığı
için yüzer.
D. Gemi içi boş (oyuk) bir yapıya sahip olduğu için yoğunluğu
suyun yoğunluğundan küçük olduğu için yüzer.
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ağırlığından fazladır.
C. Yer değiştiren sıvının ağırlığı yüzen cismin ağırlığından
fazladır.
D. Sıvı içerisinde yüzen bir cisim kendi ağırlığından daha az
sıvının yükselmesini sağlar.
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Öğretmen sınıfa kapakları çıkartılmış, belirli noktaların-daki
özdeş delikleri oyun hamuru ile kapatılmış, içinde X ve Y sıvıları
bulunan 4 adet şişe getiriyor. Öğretmen Arda’dan sıvı basıncının
derinlik ile ilişkisini; Turan’dan sıvı basıncının yoğunluk ile
ilişkisi göstermelerini istiyor. Buna göre Arda ve Turan şekilde
verilen I,II, III ve IV nolu şişelerden hangilerini seçmelidirler?
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Özge ve Merve X noktasındaki sıvı basıncı zaman grafiği olarak
şekildeki grafiği çiziyorlar. Öğretmen nasıl yaptıklarını
sorduklarında verdikleri cevap aşağıdadır.
Özge: İki musluğu aynı anda açtım, sonra L musluğunu
kapattım, sonra L musluğunu açıp K musluğunu kapattım
Merve: İki musluğu bir süre kapalı tuttum, sonra K musluğunu
açtım, sonra L musluğunu açıp K musluğunu kapattım
Hangi öğrenci deneyi grafikteki çizime göre doğru yapmıştır?
A. Özge
B. Merve
C. İkisi de yanlış yapmış.
D. İkisi de doğru yapmış.
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Öykü sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını bir deney ile
göstermek istiyor. Bunun için şekildeki düzenekleri hazırlıyor.
Öykü hangi iki deney düzeneğini kullanırsa sıvı basıncının kabın
şekline bağlı olmadığını gösterebilir?
A. I ve II
B. I ve IV
C. II ve III
D. III ve IV
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Pascal’ın açıklamasına dayanılarak pek çok araç
üretilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Pascal’ın açıklamasından
faydalanılarak üretilmemiştir?
Şekildeki su köprüsünü inşa eden mühendis yaptığı açıklamada “
Köprü’nün yıkılmaması için, sadece köprünün taşıyabileceği
suyun ağırlığını hesaplamak yeterlidir.” dedi. Mühendis bu
açıklamayı yaparken aşağıdaki bilgilerden hangisinden
faydalanmıştır?
A. Sıvı içerisinde yüzen bir cisim kendi ağırlığınca sıvının yer
değiştirmesini sağlar.
B. Yüzen cisimlere etki eden kaldırma kuvveti cismin
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Bir balon su ile doldurulup balon üzerinde delikler açılıyor.
Balonun üzerine bastırıldığında tüm deliklerden fışkıran suyun
hızının arttığı gözleniyor. Bu deneyde aşağıdaki sorulardan
hangisine cevap aranmaktadır?
A. Sıvılar basıncı her yönde eşit iletir mi?
B. Sıvıların ağırlığı basıncı nasıl etkiler?
C. Sıvının cinsi deliklerden akış hızını nasıl etkiler?
D. Sıvıların basıncı yoğunluğa bağlı mıdır?
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Şekildeki cisim ters çevrilirse aşağıdaki niceliklerden hangisi
değişir?
A. Basıncı
B. Hacmi
C. Kütlesi
D. Ağırlığı
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A. I-II
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B. I-II-III

C. I-II-IV

D. II-III-IV

Birbirine karışmayan P,R sıvıları ve bu sıvılarda erimeyen K
cismi bir kaba konuyor ve şekildeki durum gözleniyor. Bu kabın
ağzı kapatılarak baş aşağı getirilirse sıvıların ve cismin konumu
nasıl olur?
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Şekildeki kabın alt kısmı bir bölme ile iki bölüme ayrılmıştır.
Özdeş K ve L musluklarından K musluğu kabı doldurmaya, L
musluğu ise kabı boşaltmaya yarıyor. K ve L muslukları aynı
anda açıldıktan sonra II. bölümün tabanına etkiyen sıvı
basıncının zamana bağlı değişimini veren grafik aşağıdakilerden
hangisi gibi olur?

Sinem “Neden Acaba?” etkinliği için bir bidonun ön yüzüne bir
delik açıp bidonu su ile dolduruyor. Bidonun kapağı ve ön
yüzdeki delik açıkken bidondaki suyun ön yüzdeki delikten
dışarıya aktığını; bidonun kapağı kapalı ön yüzdeki delik açıkken
bidondaki suyun ön yüzdeki delikten dışarıya akmadığını
gözlemliyor. Suyun akmama nedeni aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A. Kapak kapatılınca bidondaki sıvı basıncının azalması
B. Kapak kapatılınca bidona etki eden açık hava basıncının
artması
C. Kapak kapatılınca bidondaki sıvı basıncının açık hava
basıncından küçük olması
D. Kapak kapatılınca bidona etki eden açık hava basıncının
73azalması
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Bilgin ailesi tatile giderken yolda arabaları kuma gömülüyor.
Kızları Ceyda arabanın yere yaptığı basıncın fazla olduğu için
gömüldüklerini söyleyince arabalarının yere yaptığı basıncı
azaltmak için düşünmeye başlıyorlar. Sizce hangilerini
yaparlarsa arabanın yere yaptığı basınç azalır?
I-Valizlerden bir kaç tanesini arabadan indirsinler.
II- Baba, eşini ve 2 çocuğunu arabadan indirsin
III- Daha geniş tabanlı lastikler kullansınlar
IV- Tatile yalnız gitmeyip komşuları Miray Hanımı da arabaya
davet etsinler

Şekillerdeki eşit hacimli buz kalıpları eridiğinde, içerisindeki
buzlarla birlikte taşma seviyesine kadar su bulunan özdeş taşırma
kaplarından taşan su miktarı hangi kapta en fazla olur?
Cevap Anahtarı
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Bu sınav http://www.fenokulu.net/sorubank/
adresindeki öğretmen arkadaşların eklediği sorulardan
hazırlanmıştır.
Fenokulu e-sınav sistemi ücretli değildir. Tüm branş
ve sınıf öğretmenleri kullanabilir. Kolayca soru ekler,
sınav hazırlar, word çıktısını alabilir veya
öğrencilerinizi online sınav yapıp sınav analizlerini
inceleyebilir.
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