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A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. 

 

1) ( D ) Gazlar üzerine uygulanan basıncı aynen her yöne iletirler. 

2) ( Y ) Gazlar sıkıştırılamazlar. 

3) ( D ) Gazlar ağırlıklarından ve hareketlerinden dolayı basınç uygularlar. 

4) ( Y  ) Açık hava basıncı manometre ile ölçülür. 

5) ( D ) Yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. 

6) ( D ) Açık hava basıncının diğer ismi atmosfer basıncıdır. 

7) ( Y ) Açık hava basıncı deneyinde su kullanılmıştır. 

8) ( D ) 0 C’de ve deniz seviyesinde atmosfer basıncı 76 cm Hg’dir. 

9) ( D ) Pipet ile kola içerken açık hava basıncı etkisi ile kola ağzımıza kadar ulaşır. 

10) ( Y  ) Su dolu bardak üzerine kapatılan kağıt ile birlikte ters çevrilirse kağıdın düşmemesinin sebebi açık hava 

basıncının su basıncından küçük olmasıdır. 

 

B) Aşağıda verilen bir balon yükseklere çıktığında hacmi artıyor, deniz seviyesine indiğinde ise hacmi azalıyor. 

 

1) 1. Durumda balonun hacminin artmasının sebebi nedir? 

Açık hava basıncı azaldığı için balonun hacmi artar. 

2) 2. Durumda balonun hacminin azalmasının sebebi nedir? 

Açık hava basıncı arttığı için balonun hacmi azalır. 

 

3) 1. Durumda ve 2. Durumda balonun iç basıncı ve açık hava basıncının değişimi nasıl olmuştur. Boşluklara 

Artar, Azalır veya Değişmez yazınız. 

Durum Açık Hava Basıncı İç Basınç 

1.Durum Azalır Azalır ( Balon hacmi arttığı için) 

2.Durum Artar Artar  (Balon hacmi azaldığı için) 

4) Balonun hacminin değişmediği durumda açık hava basıncı ve iç basınç arasındaki ilişki nasıl olur? 

Atmosfer basıncı = İç basınç 

İç basınç hacim ile ters orantılıdır. Hacim 

artarsa basınç azalır, hacim azalırsa basınç 

artar. Balonun şişmesinin sebebi atmosfer 

basıncı iç basınçtan daha küçüktür. Balonun 

havasının inmesinin sebebi atmosfer basıncı iç 

basınçtan daha büyüktür. 
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C) Deniz öğretmen ders esnasında bir meyve suyu kutusunun içerisindeki havayı çekerek kutunun şeklini 

değiştirmiştir. Deniz öğretmen bu etkinliği aşağıdaki hangi soru veya soruları cevaplamak için yapmıştır. 

İşaretleyiniz. 

Açık hava basıncı cisimler üzerine etki eder mi? X 

Açık hava basıncı cisimler üzerine nasıl etki eder? X 

Sıvı basıncı sıvı yüksekliğine bağlı mıdır?  

Atmosfer basıncının büyüklüğü nasıl ölçülür?  

Atmosfer basıncı iç basınçtan büyük olursa değişim nasıl olur? X 

 

D) Aşağıda verilen etkinlikte şişe içerisindeki kağıtlar yandığında haşlanmış yumurta şişenin içerisine 

düşmektedir. 

 

1) Kağıt tutuştuktan sonra yumurtanın şişenin içerisine düşmesinin sebebi nedir? 

Yanma tepkimesi sırasında içerideki oksijen tükenecek ve iç basınç azalacaktır bu yüzden atmosfer basıncı 

yumurtaya daha fazla etki edecek yumurta şişenin içine düşecektir. 

 

2) Bu etkinliği yapan bir öğrenci aşağıdaki hipotezlerden hangisini kurmuş olabilir? 

İç basınç azalırsa açık hava basıncının etkisi artar. x 

İç basınç azalırsa atmosfer basıncının etkisi de azalır. x 

Açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça azalır.  

Açık hava basıncı iç basınçtan büyük olursa cismin hacmi değişebilir.  

 

 

 

 

 


