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1
1. 

MARATON HABER

Dünya’da farklı ülkelerde yer çekimsiz laboratuvar ortamları oluşturularak yer çekimsiz ortamın insan, 
hayvan sağlığına ve bitki gelişimine etkileri incelenmektedir. Araştırmacılar Dünya’da yer çekimine uyum 
sağlayan insan vücudunun yer çekimsiz ortamda hızlı bir şekilde değişikliğe uğrayacağını belirtmektedir. 
Uzaydan dönen astronotların bedenlerindeki fiziksel rahatsızlıkların ancak aylarca süren yatak istirahat-
larıyla düzeldiği hatta bazı rahatsızlıkların düzelmediği görülmüştür. Yer çekimi olmadığında insan 
omurgası geçici olarak uzamaktadır. Birçok astronotun uzaydan döndüklerinde boylarının yaklaşık 7 cm 
kadar uzadığı görülmüştür.

Haber metninde verilenlere göre;

I. Astronotlar uzaya çıktıklarında kasları Dünya’dakine göre daha kolay çalışır.

II. Uzayda uzun süre kalan bir astronotun boyunda değişim olabilir.

III. Uzaydaki astronotların Dünya’ya döndüklerinde kalıcı eklem rahatsızlıkları olabilir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

2. 1 kg kütleye sahip olan bir cisme bazı gezegenlerde 1 kg’lık cisme etki eden
kütle çekimi kuvveti (N)Gezegen

Jüpiter

Satürn

Dünya

Mars

Uranüs

23,3

9,2

9,8

3,8

8,7

 
etki eden kütle çekimi büyüklükleri yandaki tabloda 
verilmiştir.

Sadece tabloda verilenler incelendiğinde;

I. Bir cismin gezegenlerdeki ağırlığı farklı olabilir.

II. Mars’tan Dünya’ya getirilen bir cisim daha ağır 
hissedilir.

III. Ağırlık, bir cismin üzerinde bulunduğu gezegen-
deki konumuna göre değişir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

Bir cismin kütlesi her yerde aynı 

iken ağırlığı Dünya yüzeyindeki 

farklı bölgelerde farklılık göste-

rebilir. Bir cismin kutuplardaki 

ağırlığı ekvatordakine göre faz-

ladır.

Dünya’nın ve diğer gök cisimle-

rinin birbirlerine ve üzerinde bu-

lunan cisimlere uyguladığı çekim 

kuvvetine kütle çekim kuvveti 

denir. Kütlesi fazla olan gök ci-

simleri varlıklara daha fazla çe-

kim kuvveti uygular.
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3. Bir K cisminin hem ağırlığı hem de kütlesi sırasıyla Dünya ve Ay yüzeyinde ölçülüyor.

   

Her iki gök cismindeki ölçümler arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.

         

Kütle

Gök cismi
Dünya Ay

Ağırlık

Gök cismi
Dünya Ay

Verilenlerden hareketle;

I. Dünya’dan Ay’a götürülen bir cismin ağırlığı azalır.

II. Bir cismin ağırlığı, üzerinde bulunduğu gök cisminin büyüklüğüne bağlıdır.

III. Bir cismin Dünya’nın iki farklı konumundaki ağırlık büyüklükleri eşit olabilir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

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

4. Umut, gün içerisinde bulunduğu iki farklı konumda bir cis-

9,8 N

K konumundaki
ölçüm

L konumundaki
ölçüm

9,6 N
min ağırlığını özdeş dinamometreler ile ölçüyor.

 Buna göre, Umut’un bulunduğu K ve L konumları ile 
ilgili olarak;

I. K konumu deniz kenarı ise L konumu deniz kenarın-
dan yüksekte olabilir.

II. K ve L konumlarında aynı cismin kütle değerleri farklı 
olabilir.

III. K konumundaki dinamometreye etki eden çekim kuv-
veti, L konumundaki dinamometreye etki eden çekim 
kuvvetinden büyüktür.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

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

KÜTLE

• Değişmeyen madde miktarı-

dır.

• Eşit kollu terazi ile ölçülür.

• Cismin bulunduğu konuma 

bağlı değildir.

• Birimi kg ve g’dır.
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5. Hipotez: Bir cismin kütle değeri cismin bulunduğu konuma göre değişmez.

 Fen Bilimleri dersi öğretmeni hipotezi tahtaya yazdıktan sonra öğrencilerden buna uygun örnek verme-
lerini ister.

 

Deniz

Ezgi: Deniz kenarındaki bir konumdan dağın zirvesine doğru tır-
manış gerçekleştiren dağcının boş su matarasını dinamometre-
ye asıp yaydaki uzama miktarlarının farklı olduğunu gözlemle-
mesi

 

Dünya
 Esma: Dünya’dan uzaya fırlatılmış uzay mekiğindeki bir cismin uzaya doğru 

gidildikçe ağırlığının azalması

 
Mars

Uzay aracı

Tuana: Mars’a gönderilen uzay aracının hem Dünya’da hem de Mars’ta kütle-
sinin eşit olması

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler yanlıştır?

A) Yalnız Ezgi B) Ezgi ve Esma C) Esma ve Tuana     D) Ezgi ve Tuana

6. 
MARATON HABER

Astronotların boyları uzay uçuşlarının ardından gerçekten 
de uzuyor. Bu uzama, ağırlıksız ortamda omurların arasının 
açılmasıyla ilişkili ve geçici nitelikli; zira ağırlık normale 
dönünce boy da eski hâline dönüyor. Uzama miktarı 
astronotlar arasında farklılık gösterse de genellikle 2 ila 5 
cm arasında gerçekleşiyor. Bu yüzden astronot Norishige 
Kanai, sosyal medyada Uluslararası Uzay istasyonunda 
(ISS) boyunun tam 9 santimetre uzamış olduğunu duyurun-
ca sanal alemde merak uyandırdı. Kanai, uzaydan attığı 
mesajda Dünya’ya dönüşte Soyuz kapsülündeki oturağa 
sığamamaktan endişe ettiğini de belirtti.

 Habere konu olan astronotun boyunun uzamasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde en doğru 
şekilde belirtilmiştir?

A) Dünya, üzerinde bulunan cisimlere çekim kuvveti uygular.

B) Dünya’nın kutuplarındaki çekim kuvveti Ekvator’a göre daha azdır.

C) Deniz seviyesinden yukarılara doğru gidildikçe çekim kuvveti azalır.

D) Yer çekimsiz ortamda cisimlere etki eden kuvvet etkisi yoktur.

Bir cismin ağırlığı cismin bulun-

duğu gök cismine göre değiştiği 

gibi, Dünya üzerinde bulunduğu 

yere göre de değişir.

Bir astronotun ağırlığı Dünya 

yüzeyinde en büyük olurken, yer 

yüzeyinden uzaklaştıkça ağırlığı 

azalır.
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7. NASA, özdeş uzay araçlarını aşağıdaki gök cisimlerinin yüzeylerine indirmiştir.

   
Jüpiter Satürn

Mars

 Buna göre, uzay araçlarının Jüpiter, Mars ve Satürn gezegenlerindeki kütle ve ağırlıkları arasın-
daki ilişki hangi seçenekteki grafiklerde doğru verilmiştir.

 

KütleA)

Jüpiter Mars Satürn

Ağırlık

Jüpiter Mars Satürn

KütleB)

Jüpiter Mars Satürn

Ağırlık

Jüpiter Mars Satürn

KütleC)

Jüpiter Mars Satürn

Ağırlık

Jüpiter Mars Satürn

KütleD)

Jüpiter Mars Satürn

Ağırlık

Jüpiter Mars Satürn

8. Dünya’nın ve diğer gök cisim-

!

lerinin birbirlerine ve üzerlerin-
de bulunan cisimlere uyguladı-
ğı çekim kuvvetine kütle çeki-
mi denir. Yer çekimi de 
Dünya’nın cisimlere uyguladı-
ğı çekim kuvveti olduğuna 
göre bir tür kütle çekimidir. Ci-
simlere etki eden yer çekimi 
kuvveti, Dünya’da ve diğer gök 
cisimlerinde farklılık gösterir. 
Bunun sonucunda farklı gök cisimlerinde ölçülen ağırlık değerleri de farklılık gösterir. Kütlesi büyük olan 
gök cisimleri varlıklara daha fazla çekim kuvveti uygularken kütlesi küçük olanlar daha az çekim kuvve-
ti uygular. Kütlesi Dünya’dan daha küçük olan Ay’da bir cismin ağırlığının daha az olmasının nedeni 
budur.

Sadece verilen bilgilerden yola çıkılarak;

I. Dünya’dan Mars’ın yüzeyine indirilen bir uzay aracına etki eden çekim kuvveti azalır.

II. Güneş sistemindeki gezegenlerin bir cisme uyguladığı kütle çekim kuvvetleri birbirinden farklıdır.

III. Jüpiter’den Dünya’nın yüzeyine getirilen bir cismin kütlesinde değişim olmaz.

çıkarımlarından hangilerine varılabilir?

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

Bir cismin ağırlığı kutuplara 

doğru gidildikçe artar. Ekvator’a 

doğru gidildikçe azalır. Bunun 

nedeni Dünya’nın kutuplardan 

basık olmasıdır.

Ekvator’da yaklaşık 600 N olan 

bir kişinin kutuplardaki ağırlığı 

yaklaşık 603 N’dur.
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1. Aynı yükseklikte bulunan K, L ve M cisimlerinin 
kütle ve süratleri arasındaki ilişki aşağıdaki gra-
fiklerde gösterilmiştir.

 

Kütle

CisimlerK L M

Sürat

CisimlerK L M

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

A) K ve L cisimlerinden K’nın potansiyel ener-
jisi L’den daha büyüktür.

B) L ve M cisimlerinin enerjileri farklıdır.

C) L cisminin kinetik enerjisi, M cisminin kine-
tik enerjisinden büyüktür.

D) K cisminin kinetik enerjisi, L cisminin kinetik 
enerjisinden büyüktür.

2. K ve L kutuları yatay doğrultuda hareket ettiril-
mektedir.

 
10 N

20 N

K

L

 K ve L kutuları üzerinde yapılan işler eşit ol-
duğuna göre;

I. K kutusunun aldığı yol, L kutusunun aldığı 
yoldan fazladır.

II. K ve L kutularının kütleleri eşit olabilir.

III. Her iki kutunun çekilmesinde sürtünmeye 
karşı iş yapılmıştır.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

3. Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cisme 
uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettiril-
mesi gerekir.

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangi-
sinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

A)

C)

Düz yolda çantası
ile yürüyen çocuk

Yerdeki çantasını
kaldıran çocuk

2. raftaki kitabı
3. rafa koyan çocuk

Market arabasını
iten kadın

B)

D)

4. K, L, M ve N cisimlerinin kütle ve süratleri aşa-
ğıdaki tabloda verilmiştir.

 

Cisim

K

L

M

N

2

2

2

4

Kütle (kg)

20

10

10

40

Sürat (m/s)

Tabloda verilenlere göre aşağıdaki ifadeler-
den hangisi söylenemez?

A) K cisminin kinetik enerjisi, M cisminin kine-
tik enerjisinden fazladır.

B) K ve L cisimlerine bakılarak cismin sürati-
nin kinetik enerjiye etkisi araştırılabilir.

C) L ve N cisimlerine bakılarak cismin kütlesi-
nin kinetik enerjiye etkisi araştırılabilir.

D) N cisminin kinetik enerjisi, L cisminin kine-
tik enerjisinden daha fazladır.

F

Bir cisim uygulanan kuvvet doğ-

rultusunda hareket ediyorsa fi-

ziksel anlamda iş yapılır.

Kuvvetin birimi Newton (N), yol 

birimi metre (m)’dir. İşin birimi 

“N · m” veya “joule”dür.
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6. Hava, cisimlere hareketinin yönünün tersinde 
sürtünme kuvveti uygular. Bu kuvvet, hareketli 
cismin süratini olumsuz etkiler. Süratin azalma-
sı bazı durumlarda istenen bir durumken bazı 
durumlarda ise istenmeyen bir durumdur.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangi-
sinde hava direncinin farklı bir etkiye sahip 
olması amaçlanmıştır?

A)  B) 

C)  D) 

7. Aşağıda bir cismin I, II ve III zamanlarında sa-
hip olduğu potansiyel ve kinetik enerjilerdeki 
değişimlerini gösteren grafikler verilmiştir.

Potansiyel enerji

CisimI II III

Kinetik enerji

CisimI II III

Buna göre enerji değişimleri verilen cisim 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Dağdan düşen taş

B) Yukarı fırlatılan top

C) Piste iniş yapan uçak

D) Kırmızı ışıkta duran araba

5. Trambolin üzerinde zıpladıktan sonra 
suya doğru atlayan yüzücünün suya 
girişine kadar izlediği yol görselde ve-
rilmiştir.

 Buna göre yüzücünün potansiyel ve 
kinetik enerjisinin değişimi ile ilgili 
hangi seçenekteki grafikler doğru 
olabilir?

Potansiyel enerji

Konum

A)

K L M

Kinetik enerji

KonumK L M

Potansiyel enerji

KonumK L M

Kinetik enerji

KonumK L M

Potansiyel enerji

KonumK L M

Kinetik enerji

KonumK L M

Potansiyel enerji

KonumK L M

Kinetik enerji

KonumK L M

B)

C) D)

K

L

M

Enerji, iş yapabilme yeteneğidir.

Enerji, kinetik ve potansiyel 

enerji olmak üzere iki şekilde sı-

nıflandırılır.

Cisimlerin hareketlerinden dola-

yı sahip oldukları enerjiye kine-

tik enerji denir.
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