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…. / ….  /… 

 

       

A.  Doğru (D) veya Yanlış (Y)                    (10P) 

1.  (     ) Yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olan 

cisimler sıvıda yüzer. 

2.  (     ) Sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti sıvının 

tepki kuvvetidir.  
3.  (     ) Sıvının kaldırma kuvveti cismin sıvıya batan hacmi 

ile doğru orantılır. 

4.  (     ) Taşma seviyesindeki kaba bırakılan cisimler Fk ları 

kadar sıvı taşırır. 

5.  (     ) Fk nın uygulama noktası cismin sıvıya batan kısmın 

hacim merkezidir. 

6.  (     ) Yüzen ve askıda kalan cisimlere ağırlıkları kadar 

kaldırma kuvveti uygulanır. 

7.  (     ) Sıvının kaldırma kuvveti sıvı basınç kuvveti 

farkından kaynaklanır. 

8.  (     ) Taşma olmayan kaplarda cisimler kabı ağırlığı 

kadar ağırlaştırır. 

9.  (     ) Uçan balonun uçma sebebi havanın kaldırma 

kuvvetinden kaynaklanır. 

10.(     ) Kaldırma kuvveti daima yukarı yönlü olur. 

  

B.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.         (10P) 

 

1) Sıvıya bırakılan cisme sıvı tarafından yukarı yönde 

uygulanan kuvvete ………………kuvveti denir. 

2) Yoğunluğu sıvıdan büyük olan cisimler sıvıya bırakılırsa 

sıvıda ………………… 

3) Sıvıların kaldırma kuvveti cismin sıvıya batan hacmi ile 

……………….. orantılıdır. 

4) Karadeniz’den Akdeniz’e giden bir gemiye uygulanan 

kaldırma kuvveti ……………………..(Yakıt önemsiz) 

5)  Arşimed Prensibi   ….…………………. içinde 

geçerlidir. 
 

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.                       (20P) 

 

1) Bir cisim dünya yüzeyinde suya bırakıldığında yüzüyorsa 

Ay’a götürülürse suya batan hacmi ne olur? Açıklayınız. 

 

 

2) Bir cisim havada dinamometre ile tartıldıktan sonra suya 

daldırılsa dinamometrenin gösterdiği değer ne olur?  

Açıklayınız. 

 

 

3) Tamamı suya batmış esnek bir balon daha derine 

götürülürse balona etkiyen Fk ne olur? Açıklayınız. 

  

 

 

4) Suya bırakılan buz dengeye geldikten sonra eridiğinde 

sıvının yüksekliği ne olur. Açıklayınız. 

 

 

5) Aşağıdaki formülün birimlerini yazınız. 

 

          Fk            =         𝑉𝑏     .        ds           .          g     

……………… = ………….. . …………… . ……………… 

D.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.   (60P)  
1.( 4PUAN )  

 
2. ( 4PUAN ) 

 
3. ( 4PUAN ) 

 
4. ( 4PUAN ) 

 
5. ( 4PUAN ) 

 



6. ( 4PUAN ) 

 
7. ( 4PUAN ) 

 
8. ( 4PUAN ) 

 
9. ( 4PUAN ) 

 
10. ( 4PUAN ) 

 

11. ( 4PUAN ) 

 
12. ( 4PUAN ) 

                   
13. ( 4PUAN ) 

 
14. ( 4PUAN ) 

 
15. ( 4PUAN ) 
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