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YASAL UYARI

Bu fas�kül 5846 sayılı yasanın hükümler�ne göre kısmen ya da tamamen basılamaz, dolaylı dah� 
olsa kullanılamaz; fotokop� ya da başka b�r tekn�kle çoğaltılamaz. Her hakkı saklıdır ve Ertan 

S�nan Şah�n �le Uğur Yıldırım'a a�tt�r.



ERTAN SİNAN ŞAHİN UĞUR YILDIRIM

Değerl� öğrenc�ler,

S�zlerle oldukça uzun b�r yolculuğa çıkıyoruz. Hedef�m�z, f�z�ğ� anlayarak öğrenmek. El�n�zdek� kaynak, 
bu zorlu yolculukta, s�z�n �ç�n her şey� daha kolaylaştırmak �ç�n hazırlandı.

Derslere çalışırken, ders v�deolarımızda yaptığımız öner�lere d�kkat etmen�z son derece öneml�. 
Dersler�n �şlen�ş�, hazırlanan �çer�kler, seç�len sorular ve uygulanan anlatım yöntem� baştan sona 
özenle kurgulandı. 

Ezberden uzaklaşmanız, kavramları doğru b�r şek�lde öğrenmen�z ve kavram yanılgılarından 
sıyrılmanız b�z�m �ç�n temel hedeflerd�r. Bu temel hedefler� gerçekleşt�rd�kten sonra, soru 
çözümler�yle b�lg�ler�n�z� pek�şt�rmen�z� böylece ün�vers�teye g�r�ş sınavlarına hazır hale gelmen�z� 
amaçlıyoruz.

Dersler�n �şlen�ş sırası, önerd�ğ�m�z çalışma sırasıdır. Bu sıralamada değ�ş�kl�kler yapmadan önce, 
hang� dersler�n hang� derslerden önce öğren�lmes� gerekt�ğ�n� b�lmen�zde yarar var.

Bu dersler 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrenc�ler� �le sınavlara hazırlanan l�se mezunu öğrenc�ler tarafından 
kullanılab�l�r. Kaçıncı sınıftaysanız, o sınıfta yer alan konuların dersler�ne çalışab�l�rs�n�z.

V�deoları �zlerken sık sık durdurup notlar almaktan ve anlamadığınız yerler� ger�ye alıp �zlemekten 
çek�nmey�n. “Sıra sende” sorularıyla mutlaka �lk önce kend�n�z uğraşın. “Sıra sende” soruları dersler�n 
b�r parçası olduğu �ç�n soruları doğru çözsen�z de çözümler� mutlaka �zley�n. Testler� de önce kend�n�z 
çözün ardından çözümler� �zley�n. 

Unutmayın! Dersler�n en öneml� b�leşen� s�zlers�n�z. S�z, derslere ne kadar dâh�l olursanız her şey o 
kadar kolay olacaktır.

Onl�ne eğ�t�m�n sunduğu �mkânlardan en �ler� düzeyde faydalanarak b�rl�kte başaracağımıza 
�nanıyoruz.

Hep�n�ze �y� çalışmalar…

Sunu



Öncel�kle dersler� �zleyeb�lmek �ç�n 
ertans�nansah�n.com adres�nden bu k�tabın 
konularını �çeren v�deo dersler� satın almalısın. 
Satın almadan önce ücrets�z dersler� �zlemen� 
tavs�ye eder�z. Bu konudak� detaylara 
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n. 

V�deoları satın aldıktan sonra k�tabımızla; 
b�lg�sayarın, tablet�n, telefonun başına 
geçeceks�n. S�tem�z� açıp derse başlayacaksın. 

Önce kısa özetler ve soru çözümler�yle konuyu 
ben anlatacağım. Gerekt�ğ�nde durdurup 
notlarını alacaksın. Her b�r kazanımdan, alt 
başlıktan, soru türünden sonra konuyu daha �y� 
anlayab�lmen �ç�n Sıra Sende soruları 
çözeceğ�z.

Sıra Sende soruları

Sıra Sende ded�ğ�mde v�deoyu durdurup 
sorularla uğraşacaksın. Anlattıklarımı 
kullanarak bu soruları çözeb�l�rs�n. İstersen 
notlarını da kullan. Fakat “çözemed�m” demeden 
önce her b�r soru �ç�n en az 5 dak�kanı ver�ml� b�r 
şek�lde ayırdığından em�n olmalısın. Ardından 
ben�m çözümler�m� �zlemen� �st�yorum. Bu, 
yapacağımız dersler�n b�r parçası olarak 
kurgulandı. Ben�m çözümler�m� de mutlaka 
görmen� �st�yorum.

Bu eğ�t�m ser�s�nde sen�n �ç�n en yararlı kısım 
Sıra Sende olacak. Eğer, “v�deoları, soru 
çözümler�n� hızlı hızlı �zley�p geçey�m” dersen o 
ders�n sana b�r faydası olmayacak. O yüzden 
gereken sabrı ve çabayı göstermel�s�n.

Konu anlatımını b�t�rd�kten sonra soru 
çözümler�yle tırmanışa geç�yoruz. 

Sev�yelend�r�lm�ş test soruları

Test düzeyler�n�n �s�mler�n� seçerken yüksek 
�rt�fa dağcılığından es�nlend�k. Bu k�tapta Ana 
Kamp, İler� Kamp ve Z�rve testler�n� göreceks�n. 

İlk olarak öğrend�kler�m�z� pek�şt�rmem�z 
gerek�yor. Ana Kamp sorularıyla başlıyoruz. 
Konu anlatımı esnasında Sıra Sende'lere yakın 
düzeyde sorular çözerek temel�m�z� 
kuvvetlend�r�yoruz. Konuyu b�t�rd�kten sonra 24 
saat �çer�s�nde Ana Kamp testler�n� çözmen 
gerek�yor. Konu çalışmayı b�t�r�r b�t�rmez ufak 

b�r moladan sonra Ana Kamp testler�ne 
geçmel�s�n. 

Ardından İler� Kamp'a geç�yoruz. Burada 
sınavda karşımıza geleb�lecek düzeyde 
sorularla karşılaşıyoruz. Yorum soruları, kavram 
soruları, �şlem soruları… Ana Kamp testler�nden 
b�r gün sonra bu testlere geçeb�l�rs�n. Konuyu 
pek�şt�rmek adına doğru olan budur.

B�r sonrak� hedef�m�z Z�rve olacak. Burada sınav 
sev�yes�n�n b�raz üstüne çıkacağız. Amacımız 
kavrayışımızı der�nleşt�rmek. B�r adım ötes�n� 
görmek ve kend�m�ze olan güven� artırmak. 
Z�rve testler� sen� fazla zorluyorsa bu soruları 
sonraya bırakab�l�rs�n.

El�ndek� bütün soruların v�deo çözümler� 
s�tem�zde var. Tavs�yem çözeb�ld�ğ�n soruların 
da çözümünü �zlemen. Arada vereceğ�m 
detaylar b�r yerlerde �ş�ne yarayab�l�r. 

Nasıl �lerleyeceğ�z?

Bu çalışmanın tamamı b�r bütün olacak şek�lde 
tasarlandı. B�rl�kte çalıştığımızda eks�kler�n�n b�r 
b�r kapandığını ve denemelerdek� başarının 
yükseld�ğ�n� göreceks�n. Tab� bunun �ç�n 
tavs�yeler�m� d�kkate almanı �st�yorum.

B�rb�r�yle bağlantı konulara �l�şk�n detayları 
kaçırmaman çok öneml�. Örneğ�n d�nam�k 
konusunu anlaman �ç�n mutlaka kuvvet ve 
denge konularına b�rl�kte çalışmalıyız. Bu 
yüzden konuları atlamamalısın.

Başka b�r kaynağa �ht�yacım var mı?

El�ndek� bu çalışma sana f�z�ğ� kavratmak �ç�n 
kurgulandı. Bu dersler� tamamladıktan sonra 
bol soru çözmek �ç�n farklı kaynaklara 
yöneleb�l�rs�n.

Ün�vers�teye g�r�ş sınavlarına hazırlık en az b�r 
yıl süren b�r çalışma gerekt�r�r. Bu yüzden her 
zaman ek kaynaklara �ht�yacın olacak. B�r 
konuyu daha �y� pek�şt�rmek ya da zorlandığın 
b�r soru türünden farklı örneklerle karşılaşmak 
�ç�n başka kaynaklara �ht�yaç duyab�l�rs�n.

Sev�yen�ze uygun kaynak öner�ler�ne 
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n.

ERTAN SİNAN ŞAHİN

Bu k�taba ve v�deo dersler�m�ze nasıl çalışacağız?



5
Fizik Bilimine Giriş ve Maddenin Özellikleri

Fizik bilimine giriş

Fizik bilimi

Fizik, maddeyi ve maddenin uzay ve zamandaki
davranışını inceleyen bilim dalıdır. Fizik, kelime kökeni
itibariyle "doğa bilgisi" demektir. En temel bilimsel
disiplinler arasında yer alan fiziğin amacı evrenin
davranışını anlamak ve açıklamaktır.

Fiziğin alt dalları

• Mekanik

• Elektromanyetizma

• Termodinamik

• Optik

• Katıhal fiziği

• Atom fiziği

• Nükleer fizik

• Yüksek enerji ve plazma fiziği

Mekanik

Kuvvet, hareket ve denge konusuyla ilgilenir. Cisimlerin
denge durumuyla statik, net bir kuvvet etkisi altındaki
cisimlerle dinamik ilgilenir. Kinematik ise cisimlerin
sadece hareketleriyle ilgilenir.

Örnekler:

• Galaksi, yıldız, gezegen hareketleri

• Köprü, yol, bina, tünel inşaatları

• Dalga hareketleri, ses oluşumu

• Arabaların hareketi, motorun mekanik yapısı
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• Robotların çalışması

• Gemilerin yüzmesi, uçağın uçması

• Sıvı basıncı, hidrolik sistemler

İnşaat ve makine mühendisliği fiziğin bu alt dalını en sık
kullanan meslekler arasındadır.

Elektromanyetizma

Sabit veye hareketli yüklerin oluşturdukları elektrik ve
manyetik alanları ve bu alanların başka yüklerle olan
etkileşimini inceler.

Örnekler:

• Elektrik motorunun çalışması

• Lambanın yanması

• Cep telefonu, kablosuz ağ gibi iletişim araçlarının
çalışması

• Mıknatısların yapısı

• Ses sistemlerinin çalışması

• Bilgisayarın çalışması

• Görüntüleme teknolojilerinin çalışması

Elektrik-elektronik, biyomedikal ve bilgisayar mühendisliği
fiziğin bu alt dalını en sık kullanan meslekler arasındadır.

Termodinamik

Isı, sıcaklık, genleşme, özkütle ve basınç ile enerji, enerji
değişimi, enerji aktarımı, enerji dönüşümleri arasındaki
ilişkiyi inceler.

Örnekler:

• Isı alışverişi ve ısı yalıtımı

• Sıvıların buharlaşması ve buharlı motorlar

1



Zirve: Test 5

5. Şekillerde yatay düzleme yerleştirilmiş dikdörtgenler
prizması, küp ve silindir biçimindeki cisimler verilmiştir.

h = 2a olduğuna göre,

I. K ile L’nin dayanıklılıkları aynıdır.

II. K ve L, M’den daha dayanıklıdır.

III. L, M’den daha dayanıklıdır.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

6. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Güç P, iş W ve
zaman t ile gösterilir.

Yukarıdaki tanıma uygun matematiksel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

A) P.W = t B) P = W.t C) P =
W

t

D) W = P.t2 E) W =
P

t
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7. James Watt buharlı makinelerin gücü hakkında
müşterilerine daha net bilgi verebilmek amacıyla
deneyler yaptı. Deneylerden yola çıkarak bir atın
ortalama 745.7 Newton ağırlığında bir yükü, 1 saniyede
1 metre yukarıya çıkardığı sonucuna ulaştı. Watt bu
deneyden yola çıkarak beygir gücü kavramını oluşturdu.

Yukarıda anlatılan deneye göre beygir gücü birimi
nedir?

A)
N.s

m
B) N.m.s C)

N.s

kg

D)
N.m

s
E)

m.s

N

8. Fizikteki temel büyüklüklerden olan kütlenin birimi
için,

I.
joule

metre

II.
newton.saniye2

metre

III.
joule.saniye2

metre2

IV.
newton

metre2

verilenlerden hangileri kullanılabilir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

1-A 2-A 3-E 4-B 5-E 6-C 7-D 8-C

17



6
Kütle, Hacim ve Özkütle

Kütle

Kütle madde miktarının ölçüsüdür. Kütle, maddenin
azlığını ya da çokluğunu belirtir. m sembolü ile gösterilir.

Kütle ile ağırlık doğru orantılı olduğu için; kütle eşit kollu
terazi kullanılarak ölçülür.

Eşit kollu terazi kullanarak K cisminin kütlesini nasıl
hesapladığımızı inceleyelim.

K1
 k

g

Şekil I

Not: Kütle maddeyi oluşturan atomlara bağlı bir niceliktir.
Maddenin sahip olduğu toplam proton, nötron ve elektron
sayısı madde miktarı hakkında fikir verir ancak kütle
bunların toplamından ibaret değildir.

Kütle temel bir büyüklüktür ve SI birimi kg’dir

Kütle birimi kg cinsinden değeri

Ton (t) 103 kg

Kilogram (kg) 1 kg

Gram (gr) 10–3 kg

Miligram (mg) 10–6 kg

Hacim

Nesnelerin uzayda kapladıkları alana hacim denir. V
sembolü ile gösterilir.

Hacim türetilmiş bir büyüklüktür ve SI birimi metreküp
(m3) olarak ifade edilir.

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Metreküp cinsinden hacim birimlerini inceleyelim.

Hacim birimi m3 cinsinden değeri

Metreküp (m3) 1 m3

Desimetreküp (dm3) 10–3 m3

Santimetreküp (cm3) 10–6 m3

1. 1 km3 hacim kaç m3 olur?

Litre cinsinden hacim birimlerini inceleyelim.

Hacim birimi Litre cinsinden değeri

Litre (L) 1 L

Mililitre (mL) 10–3 L

Akılda kalması açısından 1 L’nin ne kadar bir hacim
kapladığını tartışalım.

1 L = 1 dm3 olur.

2. Kaç L su 1 m3 olur?

Düzgün geometrik şekilli cisimlerin hacimlerinin
hesaplanması

Düzgün şekilli cisimlerin hacimleri geometrik
hesaplamalar yapılarak bulunabilir.

1



İleri Kamp: Test 4

1. Birbirine türdeş olarak karışabilen aynı sıcaklıktaki X
ve Y sıvılarının kütle-hacim grafiği şekildeki gibidir.

X

Y

Bu sıvılardan eşit kütlede alınarak yapılan türdeş
karışımın hacmi 220 cm3 olduğuna göre, karışımdaki
Y sıvısının hacmi kaç cm3’tür?

A) 40 B) 75 C) 110 D) 145 E) 180

2. Her birinin özkütlesi 3 g/cm3, hacmi 10 cm3 olan
bilyelerden n tanesi, 60 cm3 çizgisine kadar 2 g/cm3

özkütleli sıvı ile dolu olan kaba atılıyor.

60 cm
3

100 cm
3

d=2 g/cm
3

Kaptaki kütle artışı 150 gram olduğuna göre n kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
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3. Özkütlesi 3 g/cm3 olan içi dolu bir cisim kullanılarak
küre şeklinde bir cisim yapılıyor.

C!s!m Küre

Kürenin içinde kalan boş kısmın hacmi kürenin

toplam hacminin
1

4
’ü kadar olduğuna göre, kürenin

ortalama özkütlesi kaç g/cm3’tür?

A) 2 B) 2,2 C) 2,25 D) 2,6 E) 2,8

4. Dereceli bir silindir kaba koyulan kuru kumun boşluklu
hacmi V1’dir. Kumun üzerine V2 hacminde su
döküldüğünde su seviyesinin kumun üzerine V3 kadar
çıktığı gözleniyor.

Buna göre, kumun boşluksuz hacmi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?

A) V1+V3-V2 B) V3-V2 C) V3-V1

D) V2-V1 E) V1+V2

5. Şekillerdeki kaplardaki sıvıların özkütke ve hacim
miktarları verilmiştir. Şekil I’deki kaptan V1 hacminde,
Şekil II’deki kaptan V2 hacminde sıvılar alınıp Şekil
III’teki kaba aktarıldığında üç kaptaki sıvı kütleleri eşit
oluyor.

Şek"l I Şek"l II Şek"l III

3d
10V

6d
4V

Buna göre
V1

V2
oranı kaçtır?

A)
1

4
B)

1

2
C) 1 D) 2 E) 4

13



7
Basınç

Basınç

Elimize aldığımız bir çiviyi iki ucundan bastırdığımızda
sivri ucu elimize batabilir. Bu örnek üzerinden basınç
kavramını inceleyelim.

Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. P
sembolüyle gösterilir. Yani matematiksel ifadeyle,

Basınç =
Kuvvet

Yüzey alanı
ya da P =

F

A

şeklinde yazılabilir. Türetilmiş bir büyüklüktür ve SI birimi
N/m2 olur. Bu birim aynı zamanda Pascal (Pa) olarak da
ifade edilir.

Basınç özellikle mühendislik uygulamaları açısından
oldukça önemli bir tanımdır.

Katılarda basınç ve basınç kuvveti

G ağırlığındaki cismin yüzeye yaptığı basıncı ve basınç
kuvvetini inceleyelim.

G

A
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G ağırlığındaki cisim, F kuvvetiyle aşağı bastırıldığında
yüzeye yaptığı basıncı ve basınç kuvvetini inceleyelim.

G

A

F

G ağırlığındaki cisim, F kuvvetiyle ittirildiğinde düşey
duvara yaptığı basıncı ve basınç kuvvetini inceleyelim.

G A
F

G ağırlığındaki cismin eğik düzleme yaptığı basıncı ve
basınç kuvvetini inceleyelim.

37º

G

A

Sürtünmesiz makara sistemindeki G ağırlıklı özdeş
küplerin bulundukları yüzeylere yaptıkları basınçları
kıyaslayalım.

G

G

53º

1



Konu Anlatımı: Basınç

Sıra sende

41. Açık hava basıncının P olduğu ortamda, dereceli
kabın içerisindeki sürtünmesiz piston sabit tutuluyor.

V 2V 3V 4V

3V

2P

Piston serbest bırakıldığında tekrar nerede dengeye
gelir?

A) 2V’de B) 3V’de

C) 2V ile 3V arasında D) 3V ile 4V arasında

E) 4V’de

42. Ağırlıkları önemsiz ve sürtünmesiz pistonların
bulunduğu kaplar, atmosfer basıncının bulunduğu
ortamdadır.

Şek"l I Şek"l II

A
B

C

Buna göre,

I. A ve B gazları ısıtılırsa basınçları artar.

II. Şekil I’deki kap aynı sıcaklıkta daha yüksek bir
ortama götürülürse A gazının hacmi artar.

III. C gazı ısıtlırsa B gazının basıncı artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

43. Açık hava basıncının 75 cmHg olduğu ortamda, Şekil
I’deki gaz cıvayı 20 cm kadar iterek dengede kalıyor.

15 cm

20 cm 15 cm

h

Şek"l I Şek"l II

Kap Şekil II’deki gibi ters çevrilirse h kaç cm olur?

A) 15 B) 20 C) 30 D) 45 E) 60

44. Sızdırmaz ve hareketli bir pistonla kapatılmış
şekildeki kap içerisinde bir miktar gaz bulunmaktadır.

Düzenekle ilgili,

I. A ve B noktalarının yüksekliği farklı olduğu için gaz
basınçları da farklıdır.

II. Sıcaklık sabit tutulurken, piston itilip hacim
azaltılırsa gazın basıncı artar.

III. Kap ısıtılırsa piston yukarı yönde hareket eder.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

16



8
Kaldırma Kuvveti

Basınç kuvveti ve kaldırma kuvveti

Yoğunluğu d olan sıvı içindeki dikdörtgenler prizması şeklindeki
cisimlerin üzerindeki basınç kuvvetlerini hesaplayalım.

d

Sıvıların kaldırma kuvveti

Yüzme, asılı kalma ve dibe batma durumları için cisimlerin
ağırlıklarıyla kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

K
L

M

Sıvı içinde dengede duran, V hacimli birim küplerden oluşan
cisimlerin ağırlıklarını hesaplayalım.

K L M

Aynı hacme ve ölçülere sahip X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları
arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

X

Y

Z

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Sıra sende

1. Eş hacim bölmeli, düzgün ve türdeş X, Y ve Z cisimleri
şekildeki gibi dengededir.

X

Y

Z

Buna göre, cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri FX, FY

ve FZ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) FX = FZ > FY B) FX = FY = FZ

C) FX > FZ > FY D) FY > FZ > FX

E) FZ > FZ > FX

2. Eş hacim bölmeli, düzgün ve türdeş K, L ve M cisimleri aynı
sıvılar içinde dengededir.

K L M

K cisminin ağırlığı G kadar olduğuna göre, L ve M
cisimlerinin ağırlıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) GL = G, GM = G B) GL = 2G, GM = G

C) GL = 2G, GM = 2G D) GL = G, GM = 2G

E) GL = 4G, GM = 2G

1



Konu Anlatımı: Kaldırma Kuvveti

Sıra sende

17. Eş hacim bölmeli K, L ve M cisimleri, farklı sıvılar içinde
şekillerdeki gibi dengededir.

d 2d 3d
K

L M

Buna göre, cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) GM > GK > GL B) GK > GL > GM

C) GM > GL > GK D) GM = GK = GL

E) GM > GK = GL

18. Eş hacim bölmeli, K ve L cisimleri iki farklı sıvı içinde
şekillerdeki gibi dengededir.

K

K

L

d 2d

Buna göre, cisimlerin ağırlıkları oranı
GK

GL
kaçtır?

A)
1

7
B)

1

5
C)

1

2
D) 1 E)

3

2

19. Eş hacim bölmeli, K ve L cisimleri d ve 2d özkütleli sıvılar
içinde şekillerdeki gibi dengededir.

d 2d 3d
K

L

Cisimler birbirine yapıştırılarak 3d özkütleli sıvı içine
bırakılırsa,

Şek"l I Şek"l II Şek"l III

şekillerinden hangisindeki gibi dengede kalabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

er
ta
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sa
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n.
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m

20. Eş hacim bölmeli cisim, üç farklı sıvı içinde şekillerdeki gibi
dengededir.

F

T

d 2d 3d

Buna göre, kuvvetin büyüklüğü ve ip gerilmesinin oranı
F

T
kaçtır?

A)
1

3
B)

1

2
C) 1 D)

3

2
E) 2

Birbirine karışmayan sıvılar

Eş hacim bölmeli, her bir bölmesinin hacmi V olan cisme etki
eden kaldırma kuvvetini hesaplayalım.

d

2d

Eş hacim bölmeli, her bir bölmesinin hacmi V olan cismin
ağırlığını hesaplayalım.

d

2d

3d

Hatırlatma: Yukarıdaki iki örnek için cisimlerin özkütlelerini
hesaplayalım.

Sıra sende

21. Eş hacim bölmeli cisim, birbirine karışmayan sıvılar içinde
şekildeki gibi dengededir.

d

2d

3d

Buna göre, cismin özkütlesi kaç d’dir?

A) 1 B)
3

2
C)

5

3
D) 2 E)

8

3

5



9
Isı, Sıcaklık ve Genleşme

Sıcaklık

Sıcaklık, bir nesnenin ne kadar sıcak ya da ne kadar soğuk
olduğunu belirtmemize yarayan büyüklüktür. SI birimi kelvin (K)
olup yedi temel büyüklükten biridir. T sembolü ile gösterilir.

Sıcaklık, maddeyi oluşturan atomların veya moleküllerin sahip
olduğu ortalama kinetik enerjiyle doğru orantılı bir büyüklüktür.
Bu yönüyle istatistiksel bir niceliktir.

Sıcaklık termometre ile ölçülür.

Termometreler

Termometrelerde kullanılan maddeler, sıcaklık değişimi
olduğunda bazı fiziksel özelliklerini değiştirirler. Katılar, sıvılar
ve gazlarda genleşme; katılarda renk ve direnç değişimi;
gazlarda basınç değişimi gibi fiziksel değişimler sıcaklık
ölçümünde kullanılabilir.

Bu sayede termometreler sıvılı, gazlı ve metal termometreler
olarak üçe ayrılırlar.

Sıvılı termometreler

Sıvılı termometrelerin çalışma prensibini tartışalım.

10 ºC

40 ºC

Termometrelerin ölçüm hassasiyetini (duyarlılığını)
kıyaslayalım.

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Metal termometreler

Metal termometrelerin çalışma prensibini tartışalım.

Gazlı termometreler

Gazlı termometrelerin çalışma prensibini tartışalım.

Sıra sende

1. Metal, gazlı ve sıvılı termometreler farklı alanlarda, farklı
sıcaklık değerlerini ölçebilmek için kullanılırlar.

Termometrelerle ilgili,

I. Metal termometreler 1000 ◦C’nin üzerindeki sıcaklıkları
ölçmek için kullanılabilir.

II. Sıvılı termometreler suyun donma noktasının altında
çalışmazlar.

III. Gazlı termometrelerle oldukça hassas ölçümler
yapılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

1



İleri Kamp: Test 4

6. Şekildeki bozuk para, K ve L halkalarınından ancak
geçebiliyor. Halkaların ve bozuk paranın sıcaklığı T kadar
artırılınca; para K halkasından rahatlıkla geçerken L
halkasından geçemiyor.

r

bozuk para

r

K halkası L halkası

!

Buna göre, halkaların ve bozuk paranın yapıldığı
malzemelerin genleşme katsayıları arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) λK > λpara > λL B) λL > λpara > λK

C) λK = λpara > λL D) λK = λpara = λL

E) λK > λpara = λL

7. Bir miktar buz, içerisinde su bulunan kaba yavaşça
bırakılıyor.

su

buz

Su-buz karışımından oluşan sistemle ilgili,

I. Buzun tamamı eriyebilir.

II. Suyun tamamı donabilir.

III. Buz kütlesi sabit kalabilir.

IV. Buzun yarısı erimeden kalabilir.

V. Son durumda su seviyesi, buz eklenmeden önceki
seviyeye gelebilir.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. Isıca yalıtılmış bir kapta bir parça buz bulunmaktadır. Kaba
70 ◦C’de bir miktar su dökülüyor.

Buz kütles!

t

Buz kütles!

t

Şek"l I Şek"l II

Buz kütles!

t

Şek"l III

Sistem ısıl dengeye ulaşana kadar, buz kütlesi-zaman
grafiği şekilde verilen grafiklerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

er
ta
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9. Reomür termometresi; suyun donma noktasını 0, kaynama
noktasını 80 derece kabul eder. Bu termometrede cıva yerine
alkol kullanılır. Ancak bu termometre günümüzde
üretilmemektedir.

Günümüzde Reomür termometresi yerine cıvalı
termometrelerin kullanılmasında,

I. Alkolün genleşme katsayısının düşük olması,

II. Alkolün kaynama noktasının düşük olması,

III. Alkolün renksiz oluşu

özelliklerinden hangilerinin etkisi olabilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

10. Şekilde bir telin bükülmesiyle elde edilmiş bir cisim
verilmiştir.

L
1

L
2

L
3

Cisim bir miktar ısıtıldığında L1, L2 ve L3 nasıl değişir?

L1 L2 L3

A) Artar Artar Artar

B) Artar Artar Azalır

C) Artar Değişmez Azalır

D) Değişmez Azalır Azalır

E) Değişmez Azalır Değişmez

1-A 2-B 3-B 4-B 5-E 6-A 7-E 8-D

9-A 10-A

19
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