
8. SINIF LGS 3. ÜNİTE BASINÇ YENİ NESİL SORULAR 

 

1) Reyhan basınç konusu ile ilgili bir etkinlik tasarlamak istemektedir. Etkinliğinde bir kap, su ve balon 

kullanacaktır. Kabın içerisine doldurduğu suya balonu batırdığında balon derinlere indikçe hacmi 

azalmaktadır. 

 

Reyhan’ın yaptığı etkinliğe bakarak aşağıdaki öncüllerden: 

I) 3. Durumda balonun hacminin azalmasının sebebi içindeki gaz basıncının düşmesidir. 

II) Reyhan’ın etkinliği yapmadan önceki hipotezi “Derinlik artarsa, sıvı basıncı azalır.” olabilir. 

III) 1. , 2. ve 3. durumların hepsinde balonun içindeki gaz miktarı birbirine eşittir. 

Hangisi veya hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I   B) I ve II  C) II ve III  D) I ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz basıncı ve sıvı basıncı sorusu: 

I) Balonun içerisindeki gaz basıncı 

değişmemiştir. Balona dışarıdan hava 

basılmamıştır. 

II) Reyhan bu hipotezi kurup bu etkinliği 

yapabilir. Hipotezi yanlış fakat deney ile 

ilgili bir hipotez olduğu için, bu hipotezi 

kurmuş olabilir. Deney sonucu 

hipotezinin yanlış olduğunu 

anlayacaktır daha sonra başka bir 

hipotez kurarak etkinlik yapacaktır. 

III) Bütün balonlar içerisindeki gaz 

miktarı değişmemiştir. Gaz miktarı 

aynıdır. Gaz basıncı hacim azaldığı için 

artmıştır.  

Cevap: C 
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2) Bilgi: Atmosfer basıncı dünya üzerindeki tüm maddelere etki eder. 

Bilgi 2: Bir madde içerisindeki gaz basıncı azalırsa atmosfer basıncı etkisini daha fazla gösterir. 

 

Yukarıdaki bilgilere göre haşlanmış yumurta cam şişenin ağzına koyuluyor ve cam şişe içerisindeki kağıtlar 

tutuşturulunca yumurta birden içeriye düşüyor. 

 

Yukarıdaki etkinliğe göre öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibidir: 

Sinem: Haşlanmış yumurtanın şişenin içine girmesinin sebebi atmosfer basıncının artmasıdır. 

Cihan: Şişe içerisinde yanma tepkimesi olduğu için oksijen tükenmiş ve daha az miktarda gaz oluştuğu için iç basınç 

azalmıştır. 

Aybüke: İç basınç azaldığı için açık hava basıncı daha etkili olmuş ve haşlanmış yumurta cam şişenin içerisine 

düşmüştür.  

Öğrencilerin yorumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sinem’in yorumu yanlış, Cihan ve Aybüke’nin yorumu doğrudur. 

B) Aybüke’nin yorumu yanlıştır iç basınç azaldığı için açık hava basıncı artmıştır demeliydi. 

C) Cihan kimyasal tepkimelerdeki kütlenin korunumu yasasına aykırı bir açıklama yapmıştır. 

D) Sinem’in yorumu doğrudur açık hava basıncı artmasaydı haşlanmış yumurta cam şişe içerisine giremezdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haşlanmış yumurtanın cam şişe içerisine girmesinin sebebi şişe içerisindeki gaz basıncı azalmış açık hava basıncı 

değişmemiş fakat açık hava basıncı daha fazla etki ederek haşlanmış yumurtaya içeri itmiştir. 

Sinem’in yorumu yanlıştır. Haşlanmış yumurtanın içeri girmesinin sebebi içerideki gaz basıncının düşmesidir. Açık 

hava basıncı sabittir. 

Cihan’ın yorumu doğrudur. Yanma tepkimesinde içerideki oksijen kullanılmış ve azalmıştır. Yerine daha az gaz 

açığa çıkmıştır. 

Aybüke’nin yorumu doğrudur. İç basınç azaldığı için yumurta aşağıya düşmüş. 

Cevap: A 
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3) Aşağıda verilen düzenek su ile doludur, vana kapalıdır ve piston hareket etmektedir.  

 
Yukarıdaki düzenek ile ilgili verilen ifadelerden: 

 

I) Vana açılırsa pistona kuvvet uygulanmadan düzenek su fışkırtır. 

II) Vana açılıp pistona kuvvet uygulanırsa suyun fışkırma hızı artar. 

III) Suyun fışkırtma hızını arttırmak için L uzunluğu kısaltılıp, b açısı azaltılmalı; vana açılarak F1 

kuvvetinden daha büyük bir kuvvet uygulanmalıdır. 

 

Hangisi veya hangileri doğrudur? (Piston ağırlığı ihmal edilmektedir) 

 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) II ve III  D) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sistemi bileşik kaplar gibi düşünebilirsiniz. Bileşik kaplarda her iki taraftaki sıvı seviyesi eşit olacağından vana 

açıldığı zaman su fışkırabilir. 

I) Vana açılırsa kuvvet uygulanmadan su fışkırır. Çünkü piston tarafındaki su daha yüksekte ikisi 

dengelenmek isteyecektir. 

II) Kuvveti daha fazla uygularsan fışkırma hızı artar. Bunu pet şişede de deneyebilirsiniz. Şişeye daha fazla 

kuvvet uyguladığınızda su fışkırma şiddeti artıyor. 

III) Suyun fışkırma hızını arttırmak için h1 yüksekliğini arttırmak gerekir. Çünkü aradaki fark ne kadar fazla 

olursa o kadar fışkırır. L uzunluğu kısaltılır, b açısı azaltılırsa h1 artar, kuvveti de daha şiddetli 

uygularsak daha hızlı fışkırır. 

Cevap: D 
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4) Hipotez: “Sıvı yoğunluğu arttıkça basınç da artar.” 

Yukarıdaki hipotezi test etmek öğrenci aşağıda balonlar ve hortum ile hazırlanmış deney düzeneklerini inceliyor. 

Sıvı içerisindeki yeşil balon aşağı yukarı indirildiğinde mavi balonun da hacmi ona göre değişiyor. 

 

Buna göre öğrenci yukarıdaki deney düzeneklerinden hangisi veya hangilerini seçerse hipotezini test edebilir? 

A) Yalnız I   B) I ve III  C) II ve III  D)I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki balon kullanılmış yeşil balon derine indikçe sıvı basıncı artacağından içerideki havanın bir kısmını mavi balona 

aktaracaktır.  

Soruda kurulan hipoteze uygun olarak I. düzenek seçilebilir. Çünkü yoğunluklar farklı olmalı diyor.  

II. düzenek olamaz çünkü yoğunluklar aynı. 

III. düzenek de olur yoğunluklar farklı verilmiş ve aynı zamanda yağda daha fazla batırılmasına rağmen mavi balon 

su kadar şişebilmiş. Yani yağda basıncın daha az olduğunu kanıtlıyor. 

Cevap: B 
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5) Aşağıda katı basıncı ile ilgili bir etkinlik yapılmıştır. Bu etkinlikte farklı ağırlık ve yüzey alanındaki kırmızı, sarı 

ve yeşil halkalar I., II. ve III. durumdaki gibi tahtalara yerleştirilerek tahta zemininde oluşan basınçlar 

hakkında yorum yapılmıştır. 

 

I., II. ve III. durumlarda kırmızı, sarı ve mavi halkaların tahta tabanında oluşturduğu katı basınçları gösteren grafik 

aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 

A)       B) 

          
C)        D)     
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Hepsinde teker teker basınçları bulacağız. Basınç ağırlık/yüzey alanı idi. 

I.’de kırmızı, sarı ve mavi 6 P, 

II.’de kırmızı 2 P, sarı ve mavi 1 P 

III.’de kırmızı 8 P, sarı 6 P, mavi 3 P 

Bunu sağlayan şık C 

Cevap: C  
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6) Aşağıda tahta bloklarla oluşturulmuş “TAHTA BLOK ÇEKME OYUNU” vardır. Oyun kuralları aşağıdaki bilgi 

kutucuğunda verilmiştir. 

 
Yukarıdaki oyunda iki öğrencinin sırasıyla yaptığı hamleler: 

 

I. Hamle = 35 numara çekilmiş,  

II. Hamle = 41 numara çekilmiş, 

III. Hamle = 10 numara çekilmiş, 

IV.  Hamle = 47 numara çekilmiş 

 

Öğrencilerin yaptığı hamleler sonucunda tahta blokların zemine uyguladığı basınç bir önceki duruma göre 

aşağıdakilerden hangisi gibi değişmiştir? 

 

A)                                                                                     B)  

 

 

 

 

 

 

C)                                                                  D) 

           

 

 

 

 

 

  

 

I.     Hamle Değişmez 

II. Hamle Değişmez 

III. Hamle Azalır 

IV. Hamle Artar 

I.  Hamle Değişmez 

II. Hamle Artar 

III. Hamle Azalır 

IV. Hamle Azalır 

I.     Hamle Değişmez 

II. Hamle Değişmez 

III. Hamle Artar 

IV. Hamle Artar 

I.     Hamle Değişmez 

II. Hamle Değişmez 

III. Hamle Artar 

IV. Hamle Değişmez 

I.hamle sonucunda 35 numara çekilir ve üste konur. Yüzey alanı ve 

ağırlık değişmediğinden BASINÇ DEĞİŞMEZ. 

II. hamle sonucunda 41 numara çekilir ve üste konur ağırlık ve 

temas yüzey alanı değişmediğinden BASINÇ da değişmez. 

III. hamle sonucunda bir çift sayı çekildiği için blok çekilir yan tarafa 

konur bunun sonucunda ağırlık azaldığı için basınç azalır. 

IV. hamle sonucunda tek sayı çekiliyor fakat aynı zamanda temas 

yüzey alanı azalıyor ağırlık değişmiyor bu sebep ile BASINÇ ARTAR. 

Cevap: A 
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7) Dünyanın birçok yerinde bulunan kırlangıçkuyruklar yaklaşık 560 türe sahip bir kelebek ailesidir. İsimlerini, 

bazı türlerin kanatlarının altındaki kuyruğa benzer uzantılardan alırlar. Çoğunlukla tropik bölgelerde yaşarlar. 

Kanatları genellikle parlak siyah, mavi ve yeşil renkte olup üzerlerinde sarı, turuncu, kırmızı, yeşil ve mavi 

benekler bulunur. Bu renkler dişi ya da erkek olmalarına ve mevsime göre değişebilir. Birçok türü kanat 

şekillerini, renklerini ve desenlerini zehirli kelebek türlerine benzeterek avcılarını korkutur. 

 

Bilim insanlarının en son yaptığı araştırmalara göre kırlangıçkuyruklu kelebekler tırtıl formunda iken ağaç 

yapraklarıyla beslenirler ve ağaç dallarında yaşarlar. Fakat tırtıl formundaki kırlangıçkuyruklular çamura 

düştüklerinde ayak sayıları kelebeklere göre fazla ve temas yüzey alanı geniş olmasına rağmen çamura batar 

ve ölürler. Kırlangıçkuyruklu kelebekler ise çamura düşseler bile buradan rahatlıkla kurtulup yaşamlarına 

devam edebilirler. 

Yukarıda kırlangıçkuyruklu kelebekler ile ilgili verilen bilgilere göre : 

I) Kırlangıçkuyruklular tırtıl formunda iken ağırlıkları çok fazla olabilir. 

II) Tırtılların temas yüzey alanı fazla olmasına rağmen, kelebeklere göre ağırlıkları çok daha fazla olduğu 

için çamura daha kolay batar. 

III) Basıncı etkileyen tek değişken temas yüzey alanı değildir.  

çıkarımlardan hangisi veya hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız I  B) I ve II  C) II ve III  D) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tırtılların temas yüzey alanı daha fazla olmasına rağmen çamura 

batıyormuş. Kelebek ve tırtılların ağırlıkları hakkında bilgi 

verilmemiş. Buna göre: 

I) Tırtılken ağırlıkları çok fazla olabilir bu yüzden batıyor 

olabilirler. 

II) Kelebeklere göre ağırlıkları daha fazla olduğu için de 

çamura batıyor olabilir. 

III) Bu metinden anlaşılacağı üzere basınç sadece temas 

yüzey alanına değil ağırlığa da bağlı olabilir. 

Cevap: D 
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8) Aşağıda sıvı basıncına ait araştırmalar yapmak üzere şişeler hazırlanmış bazılarının içerisine su bazılarının 

içerisine yağ konulmuştur.  Şişe üzerindeki siyah noktalardan delinmiş daha sonra da bant ile kapatılmıştır. 

Öğrenciler seçtiği düzenekleri hipotezlerine göre bantlarını çıkartıp fışkırma miktarını gözlemleyerek sıvı 

basıncı hakkında yorumlar yapıyor. 

 

Öğrencilerden Ferhat, Devrim ve İbrahim şişelerden seçerek kurdukları hipotezlere cevap aramaktadır. Öğrencilerin 

seçtiği düzenekler: 

Öğrenci Seçtiği Şişeler 

Ferhat A - C - E 

Devrim B - C - D - E 

İbrahim B - D – F 

Emine A – B 

 

Öğrenciler seçtiği şişelere göre aşağıdaki hipotezlerden hangisini kurmuş olabilir? 

A) Ferhat: “Sıvı yoğunluğu artarsa sıvı basıncı artar.” 

B) İbrahim: “Sıvı yoğunluğu artarsa sıvı basıncı da artar.” 

C) Devrim:  “Sıvı yoğunluğu artarsa sıvı basıncı artar.”  

D) Emine: “Basınç yoğunluk ve derinliğe bağlı olarak değişir.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burada hipotezi tahmin edeceğiz.  

Ferhat delikler farklı yerde fakat yoğunluk aynı olan şişeleri seçmiş. Demek ki derinlik araştırması yapacak. 

Devrim hem derinlik hem de yoğunluk farklı şişeler almış demek ki hem yoğunluk hem de derinlik 

araştırması yapabilir. 

İbrahim yoğunlukları aynı delikler farklı şişeleri almış. Demek ki derinlik araştırması yapacak. 

Emine seçtiği iki düzenekte derinlik ve yoğunluk araştrması yapamaz. Çünkü kontrol grubu yok. 

Buna göre A ve B şıkkı olamaz. Çünkü Ferhat ve İbrahim yoğunluk – basınç araştırması yapıyor. 

Emine seçtiği düzeneklerde bir sonuca ulaşamaz. Kurduğu hipotez de kesin olarak anlaşılamaz. 

Devrim hem yoğunluk hem de derinlik ile ilgili araştırma yapabilir. 

Cevap: C 
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9) Rozerin basınç konusuna günlük hayattan örnekler ararken Arabayla Suya Düşerseniz Ne Yapmalısınız? 

Haberi ile karşılaşıyor. 

Arabayla Suya Düşerseniz Ne Yapmalısınız? 

Bunu kelimelere dökmek ne kadar acı olsa da trafik kazası sonucunda araçların denize veya göllere uçtuğu ve bu 

esnada aracın içindekilerin nefessizlikten hayatlarını kaybettikleri oluyor. Bu bilgiler sayesinde bir gün başınıza talihsiz 

bir olay gelmesi durumunda alacağınız önlemi bileceksiniz. Yetenekli dalıcı ve Manitoba Üniversitesi'nde 

araştırmacılık yapan Dr. Geoff Giesbrecht aracınızla beraber suya düşmeniz halinde kurtulmanız için ne yapmanız 

gerektiğini şu şekilde anlatıyor.  

Suya düştükten 30 ile 60 saniye arasında mutlaka araçtan çıkmanız gerekiyor ve bu saniyeler hayatidir. Öncelikle 

bilmeniz gereken nokta, otomobil suya düştükten sonra kapılarının su basıncı nedeniyle açılmayacak olmasıdır. Su 

aracın içine tamamen dolana ve iç-dış basınç eşitlenene dek kapılar açılmayacaktır. Boşuna kapıyı açmaya çalışarak 

enerjinizi tüketmeyin. Otomobil kontrolünüzden çıktığı ve suya yöneldiği anda yapacağınız ilk hareket hemen o an 

camları açmak ve emniyet kemerinden kurtulmaktır. Bu hareketi zaman içinde çalışarak refleks haline getirmenizde 

yarar vardır. Eğer camlarınız otomatikse camları açan motorlar çalışmıyorsa ya da pencereleri açan kolu 

çeviremiyorsanız, ayağınızla, omzunuzla ya da ağır bir cisimle vurarak camı kırmaya çalışın. Eğer pencereleri açamıyor 

ya da kıramıyorsanız, sakin olun ve paniğe kapılmayın. Otomobilin içine su dolana dek bekleyin. Su başınıza 

ulaştığında derin bir nefes alın ve nefesinizi tutun. Şimdi iç ve dış basınç eşit olmalıdır. Kapıyı açmayı başarabilir ve 

yüzeye doğru yüzebilirsiniz. 

Yukarıdaki habere göre: 

I) Araba suya battığında kapıların açılmamasının sebebi su basıncının gaz basıncından büyük olmasıdır. 

II) Araba suya batmadan önce iç ve dış basıncı eşitlemek için ilk yapılması gereken camların açılmasıdır. 

III) Araba camlar ve kapılar kapalı bir şekilde suya batarsa içerideki gaz basıncı suyun oluşturduğu basınçtan 

daha fazladır. 

Yukarıdaki çıkarımlardan hangisi veya hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araba ile denize düştüğünüzde eğer araba camları açılmadan batıyor ve araba içerisinde hava kalıyorsa su 

derinine indiğinizde kapılar açılmaz. Bunun sebebi derine indikçe sıvı basıncı artar. 

I) Su basıncı gittikçe arttığı için kapılar açılmaz doğru. 

II) Camlar açılırsa içerideki gaz dışarı çıkacak iç basınç ve dış basınç eşitlendiği için kapı kolaylıkla 

açılacaktır. 

III) Gaz basıncı su basıncından büyük olursa zaten kapılar kolayca açılır. Hatta araba dışarıya doğru 

patlayabilir.Yanlış. 

Cevap: C 
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10) “Atmosfer basıncı dünya üzerindeki tüm cisimlere etki eder. Deniz seviyesinden yükseldikçe atmosfer basıncı 

azalır.” 

 

Yukarıda atmosfer basıncının gündelik hayatımızdaki örnekleri için 5 etkinlik verilmiştir. Bu etkinliklerden hangisi 

veya hangilerinde atmosfer basıncı iç basınçtan daha büyüktür? 

A) 1, 2 ve 3  B) 4 ve 5  C) 1, 3 ve 4  D) 2, 4 ve 5 

 

 

 

 

 

 

 

1. Örnek: atmosfer basıncı sıvı basıncından daha büyüktür ki kağıt yere düşmez. 

2. Örnek: Atmosfer basıncı sıvı basıncından daha büyüktür ki su aşağıya akmaz. 

3. Örnek: Açık hava basıncı şişe içerisideki basınçtan daha büyüktür ki şişe içeriye doğru göçmüştür. 

4. Örnek: Hava yastığı şişerken açık hava basıncı iç basınçtan daha küçüktür.  

5. Örnek: Top şişerken açık hava basıncı iç basınçtan daha küçüktür. 

Eğer dışarı doğru hareket varsa açık hava basıncı iç basınçtan daha küçüktür. 

Cevap: A 
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CEVAP ANAHTARI 

1) C 

2) A 

3) D 

4) B 

5) C 

6) A 

7) D 

8) C 

9) C 

10) A 


