
FEN KULÜBÜfahri karaşinfahri karaşin

KATI BASINCIKATI BASINCI

A-Aşağıda verilen cümlelerin doğru olana”D”yanlış olana”Y” harfi yazınız.

 1-........Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.
 2-........basıncın birimi joule’dir.
 3..........Kamyonların tekerlek sayılarının fazla olması basıncı artırır.
 4.........katı basıncı cismin ağırlığına ve yüzey alanına baglıdır.
 5-........develer çölde daha rahat hareket etmek için basıncı artıracak şekilde adaptasyonlar geliştirmiştir.
 6-........katı cisimler üzerine uygulanan kuvvet cisim tarafından büyüklüğü ve yönü degiştirilmeden iletilir.
 7-.......Yerçekimi basınç üzerinde herhangi bir etkisi yok.
 8-.......Karlı ve buzlu yollarda araç tekerleklerine basıncı azaltmak için  kar zincirleri takılır.
 9-.......Katılarda yüzey alanı ve ağırlık eşit oranda artılırsa yada azaltılırsa basınç degişmez.
 10-.....Tek ayak üzerindeyken uygulanan basınç  iki ayak üzerinedeyken uygulanan basınçdan daha fazladır

pascal ağırlık yüzey alanı N/m2   artar   azalır  basınç  degişmez

   P S/A

 
  B-Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimeler ile doldurunuz.
  1-Basıncın birimi.....................’dır
  2-katı basınci cismin......................................ve........................................bağlıdır.
  3-Birim yüzeye etki eden dik kuvvete...............................denir.
  4-1pa=........................
  5-bir cismin ağırlığı azalırsa basınç da..........................
  6-basınç..........................harfi ile yüzey alanı................................harfi ile gösterilir
  7 katı bir cismin yüzey alanı azalırsa basınç..........................
  8-Bir çivinin baş ve uç kısmına aynı kuvvet uygulanması  meydana getirdiği basınç..................
  9-bir kıtabı yatay  konumdan dikey konuma getirildiğinde yüzeye uygulanan basınç......................
  10-trenlerin tekerlek sayısı fazla olması iş makinalrına palet takılması basıncı..............

 farkılı  aynı   artar   azalır

S1-

P1                               P2                               P3
      

  

  

 Aynı bloklardan oluşan şekilerden zemine uygula-
dıkları basınçlar aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
A)P1>P2>P3           B)P2>P3>P1

 C)P2>P3=P1            D) P3>P1>P3

S2-Dünyada ağırlığı 60N katı bir cismin ay’daki 
ağırlığı 10N’dur.
 buna göre Dünyada 6 pascal basınç uygulayan  
katı bir cisim ay’da kaç pascal basınç uygular?

A) 10               B) 60           C) 6                 D) 1

S3-

G
G

1 2

“G” Ağırlıklı bir cisim şekilde 1’den  şekil 2’deki konu-
ma getiriliyor buna göre :

           basınç kuvveti                               basınç   
     A)   artar                                               azalır
     B)   Azalır                                              artar
     C) Degişmez                                         azalır
     D) Artar                                               degişmez
S4-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Basınçın birimi pascal’dır
B)Katı basıncı ağırlık ile doğru yuzey alanı ile ters orantılıdrı.
C)Katı cisimler kuvvetti aynen iletir.
D)Ağırlığı ve yuzey alanını eşit oranda azaltığımızda basınçta 
azalır

        fk
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