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3Sıkıştırılmış petrol gazı olan LPG (Likit Petrol Gazı)
evlerde ve araçlarda yakıt olarak kullanılmaktadır.
Büyük kuvvetler uygulanarak gaz halindeki LPG
sıkıştırılarak sıvı hale dönüştürülür. Böylelikle kap
içerisine çok daha fazla miktarda LPG konulur.
Verilen olayla ilgili olarak,
I. Gazların sıkıştırılabilme özelliğinin teknolojideki
uygulamasına örnektir.
II. Oksijen tüpleri, oksijen gazının sıkıştırılmasıyla
oluşan bir yapıdır. LPG ile benzer prensiptedir.
III. Taneciklere uygulanan kuvvet, taneciklerin
birbirinden uzaklaşmasını sağlamıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız III     B) I ve II          C) I ve III         D) I, II ve III

Yukarıdaki diyagramda I ve II numaralı yerlere
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
           I                            II
A) LPG                       Mazot
B) Kok Kömürü       Taş Kömürü
C) Benzin                  Mazot
D) Linyit                    Gaz yağı

Kömür: Yer altında bulunan sertleşmiş bitki
fosillerinin oluşturduğu kolayca yanabilen siyahımsı
bir maddedir. Ülkemizde en çok bulunan kömür türü
linyit olup yaygın şekilde kullanılmaktadır. Taş
kömürü ise Zonguldak, Ereğli ve Amasra
bölgelerindeki kömür yataklarından çıkartılır.
Buradaki madenlerde çıkartılan taş kömürleri
yüksek kalori vermeleri ve pahalı olmaları nedeniyle
daha çok demir-çelik sanayilerinde kullanılmaktadır.
Yukarıdaki verilen metine göre aşağıdaki
yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kömür bitki fosillerinin zamanla sertleşmesi
sonucunda oluşan siyahımsı bir maddedir.
B) Taşkömürü yüksek kalorili olduğu için daha çok
sanayide kullanılmaktadır.
C) Ülkemizde en çok bulunan kömür çeşidi linyittir.
D) Kömür kolay yanabildiği için insanlara ve doğaya
en fazla zarar veren katı yakıtlardan birdir.
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5 Kullanıldıkları halde tükenmeyen enerji kaynaklarına
“yenilenebilir enerji kaynakları” denir. Bu enerji
kaynakları, yenilenemez enerji kaynaklarına göre
çevreye daha az zarar verir. Kaynağı asla
tükenmediği gibi doğal yollarla ortaya çıktığı için
çevreye verdiği zarar önemsiz bir seviyede kalır.
Buna göre aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi
yenilenebilir enerji kaynağına örnek olarak
verilemez?
A) Güneş Enerjisi                     B) Jeotermal Enerji
C) Biyokütle Enerjisi               D) Nükleer Enerji
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Benzer özelliklerdeki K ve L şehirlerinden K şehrinde
kömür, L şehrinde ise doğalgaz yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Buna göre K ve L şehirleri ile ilgili aşağıda yapılan
yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Kışın K şehrindeki hava kirliliği daha fazladır.
B) Kışın L şehrinde hava daha temizdir.
C) Kışın her iki şehirde de havadaki karbondioksit
(CO2) oranı, oksijen (O2) oranından kesinlikle daha
fazladır.
D) K şehrinde solunum rahatsızlıklarının görülme
ihtimali daha fazla olabilir.

Fosil yakıtlar, özellikle zamanında yaşamış bitki ve
hayvan kalıntılarından oluşan, toprak altında sıkışmış
ve fosilleşmiş haldeki yakıtlardır. İnsanlar için enerji
kaynağıdırlar. Kullanım alanları çok geniş olduğuiçin
fazlaca tüketilmektedirler. Dolayısıyla dünyamız
ve insanlar için olumlu ya da olumsuz yönde etkileri
olabilir. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi fosil
yakıtların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerine
örnek
verilebilir?
A) Solunum yolları hastalıklarına yol açması
B) Havayı kirletmesi
C) Küresel ısınmaya yol açması
D) Elektrik üretiminde kullanılması
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Ayşegül ve Gülşah aynı lokantadan aynı yemek
siparişini verirler ilk başta aynı sıcaklıkta olan
yemekler kaplara konularak aynı koşullarda servise
çıkarılır.Yemekler geldiğinde I. kaptaki yemeğin II.
kaba göre daha soğuk olduğu fark edilir. Buna göre I.
ve II. kapların yapıldığı maddelerle ilgili aşağıdaki
yorumlardan hangisinin yapılması yanlış olur?
A) I numaralı kapta kullanılan maddenin tanecikleri
arasındaki boşluk II. numaralı kaba göre daha azdır.
B) I. kap alüminyum folyodan II. kap strafor köpükten
yapılmış olabilir.
C) II numaralı kap ile içindeki yemek arasındaki ısı
akışı I numaralı kaba göre daha azdır.
D) I numaralı kap strafor köpükten, II numaralı kap
plastikten yapılmış olabilir.
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Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji
kaynaklarının sağladığı yararlardan değildir?
A) Çevre dostu olmaları.
B) Yenilenebilir (tükenmez) olmaları.
C) Enerji sektöründe ülkenin bağımsız olmasını
sağlamaları.
D) Değişen hava olaylarından etkilenmeleri.

Kullanılan kömürün karbonmonooksit gazına neden olması
sonucu soba zehirlenmeleri meydana gelebilir. Bu
zehirlenmelere bacası çekmeyen sobalar, düzenli bakımı
yapılmayan bacalar neden olmaktadır. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi soba zehirlenmelerinden
korunmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat
edilmelidir.
B) Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtlar
konulmamalıdır.
C) Bacalar düzenli olarak temizlenmelidir.
D) Soba tutuştururken kömürün alttan yanması
sağlanmalıdır.
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Sevil Hanım’ın evi otoyol kenarındadır. Araçların
oluşturduğu sesten rahatsız olan Sevil Hanım bu durum için
bazı önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sevil
Hanım’ın aldığı önlemler arasında yer almaz?
A) Yol kenarına ağaç dikilmesini sağlamak
B) Pencerelerde arası boşluklu çift cam kullanmak
C) Pencere camlarının kenarlarına sünger çekmek
D) Pencere çerçevelerini metal ile değiştirmek

Deniz, yemeği beklerken elindeki kaşıkla, masadaki cam
bardak ve porselen tabağa aynı şiddetle vurduğunda oluşan
sesleri birbirinden farklı işitiyor.
Deniz’in sesleri farklı işitmesinin sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Her maddenin aynı tür sesler üretebilmesi
B) Aynı maddelerin farklı sesler çıkarabilmesi
C) Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç olması
D) Ses kaynağının değişmesiyle oluşan seslerin farklı
işitilmesi

Ses dalgasının çarptığı ortamda enerjisini kaybederek
maddeler tarafından tutulması soğurulma olarak adlandırılır.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi yukarıda anlatılan olayla
ilişkilendirilemez?
A) Yol kenarlarına ve parklara ağaç dikilmesi.
B) Sonar cihazıyla deniz dibinin haritasının çıkarılması.
C) Çalar saat çaldığında üzerinin yastık veya yün kazakla
kapatılması.
D) Sinema salonlarında duvarların özel bir malzemeyle
kaplanması.
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Gitar ve bağlamanın tellerine aynı şiddetle, aynı notaya
vurulduğunda oluşan sesler birbirinden farklıdır.
Seslerin farklı işitilmesinin sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ses kaynaklarının farklı olması
B) Sesin yayıldığı ortamın farklı olması
C) Müzik aletlerine farklı şiddetle vurmamız
D) Sesin kulağımıza gelene kadar bir miktar enerjisini
kaybetmesi

Ses kirliliğini engellenmek için araçların egzoz kısımlarında
‘susturucu’ adı verilen bölümler vardır. Aşağıda bir aracın
egzoz bölümündeki susturucunun kesiti ve sesin odacıklar
arasındaki hareketi oklar ile gösterilmiştir.
Araç egzozlarında bulunan susturucularının çalışma
prensibi aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanır?
A) Ses boşlukta yayılamaz.
B) Ses maddeler tarafından soğurulur ve yansır.
C) Ses farklı haldeki maddelerde farklı hızda yayılır.
D) Ses enerjisi susturucu tarafında depolanmaktadır.

Eski çağlardaki insanlar, yabani hayvanları avlamak için
ormana gitmişlerdir. Ormanda hayvanları ürkütmemek
için çok sessiz hareket etmişlerdir. Bu insanlar avlarını
yakalamak için zaman zaman kulaklarını yere
dayamışlardır. Böylece sürü halinde hareket eden
hayvanların, yakında olup olmadıklarını anlamaya
çalışmışlardır.Bu durumun sebebini hangisi en iyi açıklar?
A) Ses, hem katılarda hem gazlarda yayılır.
B) Hayvanları, görme duyusu yerine işitme duyusu
yardımıyla bulmuşlardır.
C) Hayvanlar sesleri daha iyi duyabildikleri için avcılar
sessiz hareket etmişlerdir.
D) Ses katılarda daha hızlı iletildiği için kulaklarını yere
dayayarak avlarını bulmuşlardır.

Plajda acil durumlarda yapılan anonsları, hem denizde
yüzenler hem de kumsalda güneşlenenler duyabilir.
Yalnızca bu duruma dayanarak,
I- Ses boşlukta yayılmaz.
II- Ses sıvılarda yayılabilir.
III- Ses katılarda yayılabilir.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
A) Yalnız I                      B) Yalnız II
C) I ve II                         D) I, II ve III

Aşağıda ses ile ilgili verilen,
I- Bir enerji türüdür.
II- En hızlı gazlarda yayılır.
III- Dalgalar halinde her yöne yayılır.
ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I                   B) Yalnız II
C) I ve III                    D) I, II ve III
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19 Ses ile ilgili verilen,
I- Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
II- Ses bir enerji türüdür.
III- Madde ile karşılaşınca yansıyabilir veya
soğurulabilir.
bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I                      B) I ve II
C) I ve III                      D) I, II ve III
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CEVAP ANAHTARI

1.B
2.D
3.D
4.C
5.D
6.C
7.A
8.B
9.D
10.D

11.D
12.D
13.D
14.B
15.B
16.A
17.D
18.C
18.D
20.B

 


