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1) Aşağıda verilen tabloda katı basıncının gündelik hayatta kullanımına yönelik örnekler verilmiştir. Bu 

örneklerin katı basıncını artırmaya mı? Azaltmaya mı yönelik olduğunu işaretleyiniz. 

Örnekler Basıncı 
Arttırmak 

Basıncı 
Azaltmak 

Kışın araba tekerleklerine zincir takılması. x  

Futbolcuların krampon giymesi. x  

İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılması.  x 

Bıcağın bir ucunun sivri olması. x  

İş makinelerinin kepçelerinin tırtıklı olması. x  

Karlı yerlerde bot giyilmesi.  x 

Raptiyenin sivri ucunu panoya batırmak. x  

Deve, Kutup Ayısı ve Fillerin ayak yüzeylerinin geniş olması.  x 

Trenlerin teker sayısının fazla olması.  x 

Arabalarda kış lastiğinin kullanılması. x  

 

2) Aşağıda pasta, pizza ve tosta ait şekiller verilmiştir. Yiyeceklere 3 ayrı durumda gösterilmiştir. Buna göre 

aşağıdaki ifadelerden doğru olan kelimeyi yuvarlak içerisine alınız. (Yiyeceklerin her parçası birbirine göre 

aynı büyüklükte ve homojendir.) 

 

1) Pastanın 1. Durum ile 2. Durumdaki basınçları birbirine eşittir/farklıdır. 

2) Pizzanın 2. Durumdaki ağırlığı ile 1. Durumdaki ağırlığı birbirine eşittir/farklıdır. 

3) Tostun 2. ve 3. Durumlardaki ağırlıkları ve basınçları eşittir/farklıdır. 

4) Pizzanın tüm durumlarındaki basınçlar farklıdır/eşittir. 

5) Pizza 2. Durumdan 3 duruma getirilirse basıncı artar/azalır/değişmez. 

6) Tost 3. Durumdan 1. Duruma getirilirse ağırlığı artar/azalır/değişmez; zemine uyguladığı basıncı 

artar/azalır/değişmez. 

7) Katı basıncı ağırlık – temas yüzey alanı/derinlik – yoğunluğa bağlıdır. 

8) Tost 1. Durumdan 2. Duruma getirildiğinde dik şekilde koyulsaydı basıncı artardı/azalırdı/değişmezdi. 

9) Katı basıncını arttırmak için ağırlığı arttırmak/azaltmak; temas yüzey alanını arttırmak/azaltmak gerekir. 

10) 1. Durumda pasta, pizza ve tostun basınçları birbirinden farklıdır/aynıdır. 
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3) Aşağıda Dolu bir damacana kum zeminde farklı şekillerde koyularak kuma batma miktarları ölçülmüştür.  

 

a) Deney yapılmadan önce aşağıdaki hipotezlerden hangisi veya hangileri kurulabilir? 

Hipotez  

Temas yüzey alanı artarsa basınç azalır. x 

Ağırlık azalırsa basınç azalır.  

Ağırlık artarsa basınç artar.  

Temas yüzey alanı basıncı etkiler. x 

Temas yüzey alanı azalırsa basınç artar. x 

Sıvı basıncı sıvının derinliğine ve yoğunluğuna bağlıdır.  

Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar.  

 

b) Bu deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler neler olabilir? 

Değişkenler  

Bağımlı Değişken Katı Basıncı 

Bağımsız Değişken Temas Yüzey Alanı 

Kontrol Edilen Değişken Ağırlık, kum zemin 

 

c) Bu deneyde 100 N ağırlığındaki damacana yana doğru devrilseydi kuma uygulanan basınç ile ilgili hangi 

değişimler gözlemlenir. 

Temas yüzey alanı değişip ağırlık sabit kalacağı için basınç değişirdi. 

d) “Ağırlık azaldıkça basınç azalır” hipotezini test etmek için bir deney düzeneği kurun ve deneyi anlatınız. 

 

Bağımsız değişkenin ağırlık olduğu bir deney düzeneği tasarlanır. Deney düzeneğinde temas yüzey alanları sabit 

tutulur. Örneğin kum zeminde 2 düzenek kurmak istenirse 1. Düzenekte 2 eşit tuğla dik olarak üst üste konur. 2. 

Düzenekte ise bir tuğla dik olarak kum zemine konur. Hangisinin daha fazla veya az battığı gözlemlenerek basınç 

değeri ölçülebilir. 
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