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1. Çiçek Adı Çiçek Açma Mevsimi
Çiğdem İlkbahar

Gül Yaz

Camgüzeli Kış

Atatürk Çiçeği Kış

Glayöl Yaz

Şamdan Çiçeği Sonbahar

Begonya Kış

Kasımpatı Sonbahar

Hezaren Yaz

 Proje ödevi olarak bazı bitki türlerinin çiçek açma mev-
simlerini araştıran Muhammed Ekrem, tablodaki bilgile-
re ulaşıyor.

 Dünya’nın Güneş’e göre konumu aşağıdaki gibi ol-
duğuna göre;

 

Güneş

Ekvator

W

YZ X

 Muhammed Ekrem’in X, Y, Z, W ülkelerindeki çe-
şitliliği ile ilgili yaptığı yorumlardan hangisi doğru-
dur?

A) Z ülkesinde görülebilecek çiçek çeşitliliği Y ülkesine 

göre daha fazladır.

B) X ülkesinde 2 farklı çiçek çeşidi, W ülkesinde 1 fark-

lı çiçek çeşidi görülür.

C) X ile Y ülkesinde aynı tür çiçek çeşitlerine rastlanır.

D) Dünya’nın verilen konumunda yaşanan mevsimden 

bir mevsim önce X ülkesinde görülen çiçek çeşitliliği 

W ülkesine göre daha azdır.

2. Bilgi: DNA çift zincirden oluşan bir moleküldür. DNA’nın 
karşılıklı zincirleri üzerinde nükleotitler dizilir. Bir zincir-
deki her nükleotidin karşısındaki zincirde ona uyumlu 
bir nükleotid bulunur. Adenin nükleotidinin karşısına 
timin nükleotidi, sitozin nükleotidinin karşısına her za-
man guanin nükleotidi gelmelidir. 

 Hipotez: DNA modelinde 5 tane adenin nükleotidi bu-
lunursa bu DNA molekülüne süper DNA denir.

 

I II III

 Yukarıda verilen DNA kesitleri aynı DNA molekülü-
ne ait olduğuna göre, kesitlerden hangilerinin sü-
per DNA olarak adlandırılması uygundur?

A) Yalnız I  B) I ve II

C) Yalnız II  D) II ve III

3. İlayda X, Y ve Z sıvılarını özdeş ısıtıcılarla 10 dk sü-
reyle ısıtıyor. Isıtma süresince maddelerdeki sıcaklık 
değişimlerini aşağıdaki tabloya kaydediyor.

Sıcaklık (°C)
Madde Başlangıç 5 dk sonra 10 dk sonra

X 20 26 32

Y 10 25 40

Z 25 28 31

 X, Y ve Z maddeleriyle ilgili;

 I. X ve Y sıvıları aynı cins ise Y’nin kütlesi X’ten daha 

azdır.

 II. Y ve Z sıvıları eşit kütleli ise Y’nin öz ısısı Z’den 
daha küçüktür.

 III. Sıvılar eşit kütleli ise X ve Z sıvıları aynı cins olabilir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II

C) II ve III  D) I, II ve III
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4. Serap Öğretmen, insanlarda saç biçimini belirleyen ge-
nin vücut kromozomlarıyla taşındığını ve kıvırcık saç 
geninin düz saç genine baskın olduğunu belirtip öğren-
cilerinden saç şekliyle ilgili ailelerinin genotipini göste-
ren soyağacı çizmelerini istemiştir.

 Buna göre; hangi öğrencinin defterine çizdiği soya-
ğacı yanlıştır? 

 ( , : Bireyler düz saçlı       , : Bireyler kıvırcık saçlı)

A) 
Aa Aa

AAaa

Aslı        B) 
Aa Aa

aaAa

Duru

C) 
AA aa

AaAa Aa

Şenay       D) 
aa Aa

aaAA

Elif

5. 
120

Kütle (g)

90

60

30

0

T

Z

Y

X
Zaman

 Yukarıdaki grafi kte, kapalı kapta gerçekleşen bir kim-
yasal tepkimenin kütle - zaman grafi ği verilmiştir.

 Buna göre;

 I. Kimyasal tepkimenin denklemi X + Y → Z + T 

  şeklindedir.

 II. X maddesinin tamamı kullanılmıştır.

 III. Tepkime artansız bir şekilde gerçekleşmiştir.

 IV. Tepkime sonunda kapta sadece Z ve T maddesi 

bulunur.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) II ve III

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

6. 

Elektrik üretimi yapan vatozlar, kıkırdaklı balık sı-

nıfında yer almaktadır. Elektrikli vatozların elektrik 

organları, gövdelerinin her bir tarafına yerleşmiş 

çiftli yapılardır.

Vatoz balıkları herhangi bir tehdide karşı kendisi-

ne saldırıda bulunan saldırganı etkisiz duruma dü-

şüren bir savunma sistemine sahiptirler ve anında 

tepki vererek doğrudan saldırının geldiği kaynağa 

yönelttiği elektriksel şok üretirler. Vatozların elekt-

rik üretme becerileri, sadece savunma amacıyla 

değildir. Bu yeteneklerini yiyecek elde etmede de 

etkin olarak kullanırlar. Özellikle avlarına tuzak ku-

rarak avantaj sağlarlar.

 Yukarıda elektrikli vatoz balığına ait bazı özellikler ve-
rilmiştir.

 Buna göre; vatoz balıkları ile ilgili aşağıda verilen-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Elektrik üretme yetenekleri savunma ve avlanma 

amaçlıdır.

B) Av olmamak için çok hızlı hareket edip kumda ka-

mufl aj olma özelliğine sahiptirler.

C) Beslenmek için elektrik üretme yeteneğinden fay-

dalanırlar.

D) Kıkırdaklı balık sınıfında yer alan bir tür olup elektrik 

akımı üretme özellikleriyle hayatta kalma şanslarını 

artırırlar.
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7. Aşağıda atmosferde bulunan bazı sera gazları ve bu 
gazların toplam sera gazları içinde bulunma oranları 
verilmiştir.

 
Sera Gazı Adı Sera Gazları İçerisindeki 

Yaklaşık Bulunma Oranları
Karbondioksit (CO2) %72

Metan (CH4) %19

Florlu Gazlar %3

Diazotmonoksit (N2O) %6

 Fosil yakıtların kullanılması ve çimento üretimi atmos-
fere karbondioksit; tarım ve katı atık düzenli depolama 
sahaları ise atmosfere metan gazı salmaktadır.

 Ayrıca gübre kullanımı ve naylon poşet üretimi sırasın-
da açığa çıkan diazotmonoksit ile buzdolabı ve klima-
lardakli fl orlu gazlar da atmosfere karışarak sera gazla-
rı yoğunluğunu etkilemektedir.

 Sera gazları küresel ısınmaya sebep olan en önemli 
etkenlerdendir.

 Buna göre,

 I. Karbondioksit (CO2) küresel ısınmaya en fazla se-

bep olan sera gazıdır.

 II. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 01 Ocak 2019 

tarihinden itibaren hayata geçirdiği ücretli naylon 

poşet uygulaması atmosferdeki fl orlu gaz oranının 

azaltılmasına yönelik bir tedbirdir.

 III. Belediyelerce katı atık yönetim sistemlerinin kurul-

ması atmosferdeki metan gazı oranının azaltılma-

sına yönelik bir uygulamadır.

 verilen yorumlardan hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) I ve III  D) II ve III

8. Karakteristik Basınç Dayanımı
MPa, (kgf/cm2)

Beton 
Sınıfı

Silindir Kalıp
(150 mm x 300 mm)

Küp Kalıp
(150 mm x 300 mm x 150 mm)

C16 16 (160) 20 (200)

C18 18 (180) 22 (220)

C20 20 (200) 25 (250)

C25 25 (250) 30 (300)

C30 30 (300) 37 (370)

C35 35 (350) 45 (450)

C40 40 (400) 50 (500)

C45 45 (450) 55 (550)

C50 50 (500) 60 (600)

 Not: MPa = N/mm2 = 10 kgf/cm2

 Bilgi: Basınç dayanımı betonun birim yüzey alanının 
taşıyabileceği en büyük gerilme olarak tanımlanmakta-
dır. Yukarıdaki tabloda beton sınıfl arı ve basınç daya-
nımları verilmiştir.

 İnşaat Mühendisi Kadir Bey, projesini çizdiği bir binanın 
temeline atılması gereken betonun küp kalıp ve basınç 
dayanımının en az 40 MPa olması gerektiğini, kolon-
ların yapılması için ise betonun silindir kalıp ve basınç 
dayanımının en az 33 MPa olması gerektiğini hesapla-
mıştır.

 Buna göre, bina sahibi Caner Bey silindir ve küp 
kalıplar için sırasıyla hangi beton sınıfl arını tercih 
etmelidir?

A) C20, C45  B) C40, C25

C) C30, C50  D) C45, C35
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9. İ
K
F

N

E M R
O

 Bir Fen Bilimleri Öğretmeni laboratuvar zeminine küçük 
fayansları kullanarak periyodik tablo döşemiştir. Ardın-
dan sırasıyla M-İ-K-R-O-F-E-N yazılı fayanslara basıp 
öğrencilerine aşağıdaki soruları yöneltmiştir:

 I. İlk hangi harfte bir metale basılmıştır?

 II. Hangi harfte 2. kez bir ametale basılmıştır.

 III. Son katmanında 2 elektron bulunan harfl erden 

hangisine en son basılmıştır?

 IV. Hangi harfte bir yarı metale basılmıştır?

 Sınıftaki öğrencilerin tüm sorulara doğru cevap ver-
diği bilindiğine göre; sorularda belirtilen fayanslar 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I II III IV

A) K İ O E

B) İ M K N

C) K İ F E

D) F K O İ

10. 
Gökkuşağının oluşumu Tuzun suda çözünmesi1 2

Saçın boyanması Yoğurttan ayran
yapımı3 4

Çaya limon sıkılması Buğdaydan un
yapılması5 6

Camın buğulanması Pilden elektrik
üretilmesi

7 8

Süt şişesinin kırılması9

 Dilara ve Çiçek yukarıda verilen örnekleri fi ziksel deği-
şim ve kimyasal değişim olarak sınıfl andırıyor.

 

FİZİKSEL DEĞİŞİM

1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9

KİMYASAL DEĞİŞİM

3 - 4 - 5 - 7 - 8

ÇiçekDilara

 Dilara ve Çiçek’in yaptığı sınıfl andırma ile ilgili bazı öğ-
rencilerin yaptığı yorumlar aşağıdaki gibidir.

 Metin: Dilara’nın yaptığı sınıfl andırmada 5 ve 8 numa-
ralı örnekler hatalıdır.

 Toprak: Çiçek’in yaptığı sınıfl andırmada 4 ve 7 numa-
ralı örnekler hatalıdır.

 Derin: Verilen örneklerin sadece 3 tanesi kimyasal de-
ğişimdir.

 Buna göre, hangi öğrencilerin yaptığı değerlendir-
me doğrudur?

A) Metin ve Toprak

B) Metin ve Derin

C) Toprak ve Derin

D) Metin, Toprak ve Derin
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11. Bilgi: Elementlerin sınıfl andırılması için geliştirilmiş olan periyodik tabloda bilinen bütün elementler artan atom numara-
larına göre sıralanmıştır.

 Ömer Taha periyodik tablonun oluşturulmasından esinlenerek oyuncak hayvanlarına aşağıdaki kodları vermiş, bu kodla-
ra göre oyuncaklarını tabloya yerleştirmiştir.

           

14Fil  : 4 6 4 3T - 4Ö

Oyuncak Kodu
Aslan 4

Kaplan 8

Fil 14

Zürafa 6

Gergedan 25

1Ö 2Ö

1T

2T

3T

4T

5T

3Ö 4Ö 5Ö 6Ö

Fil

 Buna göre; Ömer Taha’nın tabloda verilen oyuncaklarını sınıfl andırmak için yapacağı doğru yerleştirme aşağıda-
kilerden hangisi gibi olmalıdır?

A) 

1Ö 2Ö

1T

2T

3T

4T

5T

3Ö 4Ö 5Ö 6Ö

Fil

Ka
pla

n

Zü
ra
fa

As
lan

Ger
ge

da
n

 B) 

1Ö 2Ö

1T

2T

3T

4T

5T

3Ö 4Ö 5Ö 6Ö

Fil

Zü
ra
fa

As
lan

Ka
pla

n

Ger
ge

da
n

C) 

1Ö 2Ö

1T

2T

3T

4T

5T

3Ö 4Ö 5Ö 6Ö

Fil

Zü
ra
fa

As
lan

Ka
pla

n

Ger
ge

da
n

 D) 

1Ö 2Ö

1T

2T

3T

4T

5T

3Ö 4Ö 5Ö 6Ö

Fil

Zü
ra
fa

As
lan

Ka
pla

n

Ger
ge

da
n
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12. TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ

Türk kimya sektörü üretim ve ihracatıyla Türkiye 
ekonomisinin gelişimine katkıda bulunan en önemli 
sektörlerden biridir. Birçok alt sektöre girdi sağla-
ması ve çok geniş bir ürün yelpazesine sahip ol-
ması nedeniyle öne çıkan sektörün önümüzdeki 
dönemde AR-GE ve inovasyon ile katma değeri 
yüksek üretime ağırlık vermesi ve küresel kimya 
sektöründen aldığı payı yükseltmesi beklenmekte-
dir. Diğer pek çok sektörde olduğu gibi Türk kim-
ya sektöründe de ham maddede ithalata yüksek 
oranda bağımlılık, sektörün büyüme performansını 
olumsuz yönde etkilemektedir.

Kimya sektörü Ekonomi Bakanlığı’nca birçok alt 
gruba ayrılmıştır. Bunları mineral yakıtlar / yağlar, 
inorganik kimyasallar, organik kimyasallar, eczacı-
lık, gübre, boya, macun, vernik, parfümeri ve koz-
metik, sabun, albüminoid madde, barut, patlayıcı 
madde, fotoğrafçılık, sinemacılık eşyası, muhtelif 
kimyasallar, plastik ve plastikten mamul eşya ve 
kauçuk ile kauçuktan eşya ürünleri olarak sınıfl an-
dırmak mümkündür. (A&T Bank, Ekonomik Araştır-
malar Departmanı, Ekim 2017.)

 Ülkemizdeki Kimya Endüstrisi ile ilgili olarak yuka-
rıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde;

 I. Ülkemiz Kimya Endüstrisi alanında çok zengin 

ham madde kaynaklarına sahip olduğundan bu 

alanda küresel kimya sektöründe aldığı payı her 

geçen gün yükseltmektedir.

 II. Ülkemiz Kimya Endüstrisi alanında en çok mineral 

yağlar / yakıtlar ve inorganik - organik kimyasallar 

ithal etmektedir.

 III. Kimya sektörü birçok sektör için ürün kaynağı ol-

ması itibariyle ülkemiz ekonomisinde çok önemli 

bir yere sahiptir.

 yapılan yorumlardan hangisi ya da hangilerine ula-
şılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) II ve III  D) I, II ve III

13. 
Bilgi: Bir maddenin asidik ya da bazik özelliğe sa-

hip olduğu belirteç olarak isimlendirilen maddeler 

sayesinde belirlenebilir. 

Mor lahana suyu da asit ve bazları ayırt etmede 

kullanılan bir belirteçtir. Asit ile etkileştiğinde mor 

lahana suyunun rengi kırmızı - pembeye döner-

ken baz ile etkileştiğinde rengi yeşile döner.

 Fen bilimleri dersinde mor lahana suyunun asit ve baz-
ların ayırt edilmesinde kullanılabileceğini öğrenen İlke, 
evinde bulunan dört farklı sıvının asit veya baz oldu-
ğunu belirleyebilmek için bu sıvılara mor lahana suyu 
ilave ederek oluşan renk değişimlerini gözlemliyor ve 
gözlem sonuçlarını tabloya kaydediyor.

Madde Gözlenen Renk Değişimi
X Kırmızı

Y Yeşil

Z Yeşil

T Kırmızı

 İlke’nin yaptığı deney ile ilgili elde ettiği gözlemlere 
göre;

 I. X maddesi limon suyu olabilir.

 II. Y maddesi kırmızı turnusol kağıdını maviye çevire-

bilir.

 III. Z maddesi cam ve porseleni aşındırabilir.

 IV. T maddesi elde kayganlık hissi veren bir sıvı olabilir.

 verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) I ve II

C) III ve IV  D) I, II ve III
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14. Ahmet Öğretmen iklim ve hava olayları ile ilgili olarak aşağıdaki gibi bir oyun tasarlamıştır.

B
A

Ş
LA

N
G

IÇ

BİTİŞ

Sıcaklığın yüksek 
olduğu bölgelerde 

görülen basınç
alanıdır.

Günlük değişken 
hava olaylarını 

inceleyen 
bilim dalıdır.

Havanın içindeki 
soğumuş su damla-

cıklarının aniden
donması sonucu

oluşan buz
parçalarıdır.

Dar bir alanda
görülen atmosfer

olaylarıdır.

Klimatologların 
çalıştığı alandır.

İklimde meydana
gelen değişikliklerin 

tümüne verilen
isimdir.

Anlatımı esnasında 
yağmurlu, rüzgarlı, 
güneşli gibi ifadeler 

kullanılır.

Uzun süreli 
atmosfer olaylarının 

ortalamasıdır.

1 2 3

4

5678

 Oyunda kullanılmak üzere üzerinde 1’den 6’ya kadar rakamların ve rakamların üst yüzeye geleceği bir küp şeklinde zar 
yapar.

 Oyunun Kuralları

 1. Oyun en az iki kişi ile oynanır.

 2. Oyuna başlayan öğrenci zar atar ve üstte gelen rakam kadar oyun alanında ilerler.

 3. Ulaştığı kutucuktaki soruyu yanıtlar.

 4. Soruyu doğru yanıtlarsa olduğu yerde sıranın tekrar kendisine gelmesini bekler.

 5. Soruyu yanlış yanıtlarsa başlangıç noktasına geri döner.

 6. Bitiş noktasına ilk ulaşan yarışı kazanır.

 Oyuna gönüllü olarak başlayan dört öğrenci 3’er atış yaparlar ve aşağıdaki tablodaki veriler ortaya çıkar.

Öğrenci 1. atış Verdiği yanıt 2. atış Verdiği yanıt 3. atış Verdiği yanıt

Rana 3 İklim 4 Dolu 1 İklim

Rabia 2 Meteoroloji 3 İklim 3 İklim

Gülse 4 Kar 5 İklim 3 Hava durumu

Esma 1 Alçak 
basınç alanı 5 Hava durumu 2 Hava durumu

 Bu atışlar sonucunda hangi öğrenci ya da öğrenciler 8. bölmeye ulaşır?

A) Yalnız Rabia                B) Rana ile Esma                C) Rabia ve Gülse                D) Rana ve Gülse
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15. Başlangıç sıcaklıkları aynı olan eşit kütledeki saf A ve 
B maddeleri aynı ortamda soğutulmaktadır.

 

Zaman
(dk)1 2 3 4 5 6 7 80

–30

40

Sıcaklık (°C)

Zaman
(dk)1 2 3 4 5 6 7 80

–20

40

Sıcaklık (°C)

A maddesi B maddesi

 A ve B maddelerine ait soğuma grafi kleri yukarıdaki 
gibi olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) A ve B maddeleri 4. dakikada hal değiştirmeye baş-

lamışlardır.

B) A ve B maddelerinin tanecikleri arasındaki boşluk-

lar zamanla azalır.

C) A ve B maddeleri 8. dakikada kesinlikle aynı halde-

dir.

D) A ve B maddeleri kesinlikle farklı maddelerdir.

16. Kaslar kasıldığı zaman gövdeye ait bölümlerin ağırlı-
ğının yarattığı direnci karşılar ya da yapıştığı kemiği 
hareket ettirir. Burada kas ve kemik mekanik yönden 
kaldıraç görevi yapar.

 Yük

Yük

Yük
Destek

Destek
Destek

Kuvvet

Kuvvet

Kuvvet

Şekil I Şekil II Şekil III

 Yukarıdaki görseller insan vücudunun kaldıraç görevi 
gören bazı bölümlerine aittir.

 Bu vücut bölümlerinin aşağıda verilen kaldıraç tipi 
örnekleriyle doğru şekilde eşleştirilmiş hali hangi 
seçenekte uygun olarak verilmiştir?

Şekil I Şekil II Şekil III

A) El arabası Bağ makası Olta

B) Pense Tenis raketi Kürek

C) Tahterevalli Kürek El arabası

D) Makas Delgeç Ceviz kıracağı

17. I. Şekil II. Şekil III. Şekil

3h
2h

hSu Su Su

 Yukarıdaki damacanalarda şekillerde gösterilen mik-
tarlarda su bulunmaktadır. Bu damacanalardaki suyun 
dışarıya çıkarılması için üst kısımlarındaki pompalar 
kullanılmaktadır. Damacanalardan eşit miktarda su al-
mak için; damacanaların pompalarına basılma sayıları 
arasındaki ilişki II > III > I’dir.

 Buna göre;

 I. Damacana tabanlarındaki sıvı basınçları ile dama-

cana pompalarına basılma sayıları arasında ters 

orantı vardır.

 II. En az Şekil I’deki damacananın pompasına basıl-

masının nedeni o damacanadaki gaz miktarının 

diğerlerine göre daha az olmasıdır.

 III. Damacanalar içerisindeki suyun dışarıya çıkma 

nedeni pompalar sayesinde içerisindeki gaz basın-

cının atmosfer basıncından büyük hale getirilmesi-

dir.

 verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) II ve III

C) I ve II  D) I, II ve III
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18. Beyşehir Gölü’nü habitat olarak seçmiş sazan balığı-
nın birey sayısındaki değişimi gösteren sütun grafi ği 
Grafi k - I’de gösterilmiştir.

 Birey sayısı

Aylar
O Ş M N M H T A E E K A

Grafik - I

 (Her bir harf sırasıyla ayları temsil etmektedir.)

 Beyşehir Gölü’nde yaşayan sazan balığının insanoğlu 
tarafından avlanmasını gösteren av - avcı grafi ği ise 
Grafi k - II’de gösterilmiştir.

 Birey sayısı

Zaman

Grafik - II

: Sazan Balığı Oranı (Av)

: İnsanoğlunun avlanma
  oranı (Avcı)

 Grafi k - I ve Grafi k - II verileri incelendiğinde;

 I. Sazan balığı populasyonunun fazla olduğu aylarda 

avcı oranında azalma olmuştur.

 II. Şubat ve mart aylarındaki avlanma oranı temmuz 

ve ağustos aylarından daha azdır.

 III. Kasım ayında Beyşehir Gölü’ndeki kirliliğin artması 

sazan balığı sayısının azalmasında etkili olabilir.

 IV. Nisan - temmuz aralığında Beyşehir Gölü’nde av-

lanma yasağı konmuş olabilir.

 verilen ifadelerden hangilerine ulaşılır?

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

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

19. Ali amca 5 katlı bir binanın 5. katında oturmakta ve 
apartmanlarında asansör bulunmamaktadır. Bu yüz-
den Ali amca aldığı malzemeleri daha kolay yukarıya 
çıkarabilmek için balkonuna Şekil I’deki makara dü-
zeneğini kurmuştur. Önceleri aldıklarını yukarı çıkar-
makta zorlanmayan Ali amca, yaşlandıkça zorlanmaya 
başlamıştır. Bu durumu gören torunu Tuana ile dedesi 
arasında aşağıdaki diyalog yaşanır.

 Tuana: Dede senin düzeneğin sabit makaradan oluşu-
yor. Sabit makara sadece kuvvetin yönünü değiştirir. 
Uyguladığın kuvvet aldığın malzemelerin ağırlığı ka-
dardır.

 Ali Amca: Peki akıllı torunum, ne yapmalıyım?

 Tuana: Artık yaşlandın, senin aldıklarını yukarıya taşı-
yabilmen için onlara daha az kuvvet uygulamak gerekli. 
Bunun için hareketli makara kullanmalısın. Yalnız bu 
şekilde daha uzun bir ipe ihtiyacın olacak.

 Ali amca torununun tavsiyeleri üzerine balkonundaki 
düzeneği Şekil II’deki gibi değiştirmiştir.

 

Şekil I Şekil II

G G

 Bu durumla ilgili olarak;

 I. Şekil I’de Ali amca yükü 4. kata inerek çekerse 

daha az kuvvet uygular.

 II. Şekil II’de kuvvet kazancının artmasının nedeni; 

yapılan iş miktarının azalmasıdır.

 III. Her iki şekilde kuvvetin yönü değişmiştir.

 verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II  B) I ve III

C) II ve III  D) I, II ve III
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20. 

hℓ

F
Eğik düzlem yardımıyla bir ci-
sim ağırlığından daha küçük 
bir kuvvet uygulanarak yüksek 
bir yere daha kolay çıkarılabilir. 

Eğik düzlemde kuvvet kazancı eğik düzlemin boyuna 
(ℓ) ve eğik düzlemin yüksekliğine (h) bağlıdır. Eğik düz-
lemin boyu arttıkça kuvvet kazancı artar. Yani yükü 
dengeleyen kuvvet küçülür.

 

X eğik düzlemi Y eğik düzlemi

h h

Makara
Makara

Dinamometre
Dinamometre

3ℓ 5ℓ

 Araştırmacı iki ayrı eğik düzlemi ve bunlara bağlı olan 
makaraları kullanıp oyuncak arabaları eşit kuvvetler 
uygulayıp yukarı çekiyor.

 Buna göre;

 I. Y eğik düzleminde bulunan oyuncak arabanın küt-

lesi daha büyüktür.

 II. Dinamometrelerin makaralara bağlanış biçimi ara-

baları dengeleyen kuvvetin büyüklüğünü etkiler.

 III. Y eğik düzlemindeki kuvvet kazancı X’e göre daha 

fazladır.

 verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız II  B) I ve II

C) I ve III  D) II ve III
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