
8. Sınıf 3. Ünite Katı Basıncı Çalışma Kağıdı 

A) Aşağıdaki boşluklara kelime kutusundan seçtiğiniz uygun kelimeleri getirerek tamamlayınız. 

 

 

1) Bir cismin kütlesine uygulanan yer çekimi kuvvetine ………………… denir. 

2) Basıncın birimi ……………………. veya ………………………’dir. 

3) Katı basıncı ………………… ve …………….. ……………… alanına bağlıdır. 

4) Bıcağın sivri tarafının kullanılmasının sebebi temas yüzey alanını ………………, basıncı ……………….. ekmeğin 

daha kolay kesilmesini sağlamaktır. 

5) İş makinelerde tekerlek yerine palet kullanılmasının sebebi temas yüzey alanını …………………, basıncı 

……………… iş makinesinin çamura batmamasını sağlamaktır. 

6) Ağırlık sabit tutulup temas yüzey alanı arttırılırsa basınç ………………..; temas yüzey alanı küçültülürse basınç 

………………… 

7) Katı basıncını arttırmak için temas yüzey alanını sabit tutup, ............................... arttırmak gerekir. 

8) Tek ayağı ile yere basan Ayşe, iki ayağıyla yere basarsa; yere uyguladığı kuvvet ……………………. , temas yüzey 

alanı ………………….. ve basınç …………………….. 

9) Tren ve lokomotiflerde birden fazla teker olmasının sebebi ………………….. …………………. …………………… 

arttırarak; basıncı …………………….. 

10) 120 metrekarelik bir evin birim yüzey alanı ……………..’dir. 

B) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y harfini yanındaki boşluğa yazınız. 

1) (   ) Katı maddeler kendilerine uygulanan kuvveti temas ettiği yüzeylere aynen iletir. 

2) (   ) Katı basıncı temas yüzey alanı ile doğru orantılı, ağırlık ile ters orantılıdır. 

3) (   ) Karlı bir yolda temas yüzeyi geniş bot giymek basıncı azaltır. 

4) (   ) Kışın tekerleklere zincir takılmasının sebebi basıncı azaltmaktır. 

5) (   ) Küçük kuvvetlerin etkisi ile büyük basınçlar elde edilebilir. 

6) (   ) Odun kesmek, çivi çakmak, bıcakla sebze soymak küçük kuvvetler ile büyük basınç elde etmeye örnektir. 

7) (   ) Katı maddenin her iki yüzeyi de eşit büyüklüğe sahip ise kuvvet etkisiyle oluşan basıncı aynı büyüklük ve 

doğrultuda iletir. 

8) (   ) Katı maddenin her iki yüzeyi de farklı büyüklükte ise kuvvet etkisiyle oluşan basınç temas yüzey alanı 

küçük olan yüzeyde daha fazladır. 

9) (   ) Temas yüzey alanı küçülürse uygulanan basınç azalır. 

10) (   ) Futbolcular krampon giyerek temas yüzey alanını arttırarak basıncı azaltır. 

 

C) Aşağıda verilen vida ve metal çubuğun iki yüzünde oluşan basınç ve kuvvetleri karşılaştırınız. 

 

Vidada oluşan kuvvet ve basınçları 

boşluklara >, < ve = sembollerini 

koyarak karşılaştırınız. 

F1 ………. F2 

P1 ………. P2 

Metal çubukta oluşan kuvvet ve 

basınçları boşluklara >, < ve = 

sembollerini koyarak karşılaştırınız. 

F1 ………. F2 

P1 ………. P2 

 

1 m², 120 m², ağırlık, Pascal, arttırıp, azaltarak, temas yüzey, kuvvet, azaltıp, arttırarak, ağırlık, N/m², 

ağırlığı, değişmez, artar, azalır, temas yüzey alanını, azaltır, azalır, artar 



8. Sınıf 3. Ünite Katı Basıncı Çalışma Kağıdı 

D) Melis “Cismin yüzey alanı artarsa katı basıncı artar”  hipotezini kurmuştur. Hipotezini test etmek için ise 

dolabındaki ayakkabıları çift halinde giyerek kum zeminde 15 saniye durarak batma miktarlarını 

karşılaştıracaktır. (Ayakkabıların yüzey alanları bir çift ayakkabı için verilmiştir.) 

 
E) Beritan 1. Durumdaki gibi tek ayağı üzerinde dururken, öbür ayağını da yere koyarak 2. Durumdaki gibi 

durmaya başlamıştır. 

 
 

c) Beritan’ın yaptığı etkinlik öncesinde aşağıdaki hipotezlerden hangisi veya hangilerini kurmuş olabilir 

yanındaki kutucuğa X işareti koyunuz? 

1) Yüzey alanı arttıkça katı basıncı azalır  

2) Ağırlık arttıkça katı basıncı artar.  

3) Yüzey alanı azaldıkça katı basıncı artar.  

4) Yüzey alanı arttıkça katı basıncı artar.  

5) Ağırlık azaldıkça katı basıncı azalır.  

 

d) Beritan yaptığı etkinlik sonucunda nasıl bir çıkarımda bulunabilir aşağıya yazınız? 

 

 

 

 

1) Melis, hipotezini test etmek için hangi ayakkabıları 

seçmelidir? 

 

2) Melis’in yaptığı etkinlikte bağımlı, bağımsız ve 

kontrol edilen değişkenleri yazınız. 

Bağımlı değişken: 

……………………………………………………………… 

Bağımsız değişken: 

……………………………………………………………… 

Kontrol edilen değişken: 

……………………………………………………………….. 

3) Yaptığı etkinlik sonrası kurduğu hipotezin hatalı 

olduğunu fark eden Melis’in doğru hipotezi nasıl 

olmalıdır? Yazınız. 

 

a) Beritan’ın 1. Durum ve 2. Durumdaki 

basınçlarını karşılaştırınız. 

 

 

b) Beritan’ın 1. Durum ve 2. Durumlardaki 

ağırlıklarını karşılaştırınız. 

 

 



8. Sınıf 3. Ünite Katı Basıncı Çalışma Kağıdı 

F) Aşağıda kum zemin üzerine koyulmuş tuğlalar I, II ve III. düzeneklerdeki gibi hazırlanmıştır. 

 

1) “Yüzey alanı arttıkça katı basıncı azalır.” hipotezi test edilmek istenirse hangi düzenekler seçilmelidir? 

 

2) “Yüzey alanı arttıkça katı basıncı azalır.” hipotezini test etmek için seçilen düzenekler için aşağıda verilen 

boşlukları doldurunuz. 

Bağımlı değişken:…………………………………………………………………… 

Bağımsız değişken: ………………………………………………………………… 

Kontrol edilen değişken: ………………………………………………………… 

 

3) “Ağırlık azaldıkça katı basıncı da azalır.” hipotezi test edilmek istenirse hangi düzenekler seçilmelidir? 

 

 

4) “Ağırlık azaldıkça katı basıncı da azalır.” hipotezini test etmek için seçilen düzenekler için aşağıda verilen 

boşlukları doldurunuz. 

Bağımlı değişken:…………………………………………………………………… 

Bağımsız değişken: ………………………………………………………………… 

Kontrol edilen değişken: ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


