
Çoktan Seçmeli Sorular 

1) Litre ne ölçüsüdür? (c) 

a) uzunluk  b) alan  c) hacim        d) ağırlık               e) kütle 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi 100𝑐𝑚’ye eşittir?  

a) 0,1𝑚          b) 10𝑚          c) 100𝑚           d) 1000000𝑚           e) 0.01𝑚 

 

3) 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 ne birimidir?  

a) ağırlık           b) kütle           c) yoğunluk           d) kuvvet           e) enerji 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi kütle birimi değildir?  

a) 𝑁          b) 𝑎. 𝑘. 𝑏           c) 𝑘𝑔           d) 𝑔           e) 𝑜𝑛𝑠 

 

5) Kütlesi 0,6𝑘𝑔 ve hacmi 0,3𝑚! olan bir jelin, yoğunluğu 𝑘𝑔 𝑚! ne kadardır? (𝑑 = 𝑚
𝑉 , 𝑘 = 10!) 

a) 0,8     b) 1,25            c) 0,2          d) 2           e) 800 

 

6) Kütlesi 600𝑔 ve hacmi 0,3𝑚! olan bir jelin, yoğunluğu 𝑘𝑔 𝑚! ne kadardır?( 𝑑 = 𝑚
𝑉 , 𝑘 = 10!) 

a) 0,8    b) 1,25            c) 0,2          d) 2           e) 800 

 

7) Kütlesi 600𝑔 ve hacmi 300000cm3 olan bir jelin, yoğunluğu 𝑘𝑔 𝑚! olarak ne kadardır? (𝑑 = 𝑚
𝑉 , 𝑘 = 10!, 𝑐 = 10!!) 

a) 0,8   b) 1,25  c) 0,2   d) 2   e) 800  



8) Ölçekli silindirik kap içerisine bir taş atılıyor. Suyun hacmi 18 mililitreden 22 mililitreye yükseliyor. Taşın hacmi kaç ml’dir? (d) 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

 

9) Ölçekli silindirik kapta 15𝑚𝑙 su bulunuyor. Suyun kütlesi gram cinsinden ne kadardır? (𝑑!" =
!"""!"
!!

,𝑚 = 10!!) (e) 

a) 150  b) 0,15  c) 10  d) 5  e) 15 

 
10) Şehir içi azami sürat limiti 50𝑘𝑚/𝑠𝑎𝑎𝑡’tir. Bu sürat 𝑚/𝑠 cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? (𝑘 = 10!) (a) 

a) 13,89 b) 50000 c) 0,01389  d) 15,12  e) 5,23 

 

11) Normal şartlarda bir insanın dakikada 10 nefes aldığını kabul ederek, ortalama insan ömrünün 70 yıl olduğu bir ülkede bir insanın ömrü 

boyunca aldığı nefes sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (c) 

a) 700  b) 36792000  c) 36790000  d) 5256000  e) 525600 

 

12) Bir tüp içerisindeki kremin kütlesi 50g, hacmi ise 40𝑐𝑚!’ dür. Bu kremin yoğunluğunu SI birim sisteminde (𝑘𝑔/𝑚!) aşağıdakilerden 

hangisidir? (b) 

a) 1,25  b) 1250 c) 0,0025 d) 0,025 e) 125 

 

13) 2,50 𝑘𝑔 ibuprofenden kaç adet 325 𝑚𝑔 tablet üretilebilir? (1𝑚 = 10!!, 1𝑘 = 10!). (c) 

a) 7,6923x10-3  b) 7,6923 c) 7692,3 d) 76923 e) 769,23 

 

Problemler 

1) Bir katı kurşun parçasının kütlesi 23,94g, hacmi 2,10 𝑐𝑚!’ tür. Bu verilerden kurşunun yoğunluğunu SI birimleri cinsinden (𝑘𝑔 𝑚!) 

hesaplayınız. 



2) Bir öğrenci bir yemekte 1500 gıda kalori (Calorie=Cal) almıştır. Öğrencinin bu yemekte aldığı enerjiyi Joule (J) olarak ifade ediniz. 

(1Cal=1000cal, 1cal=4.186J)  

 

3) Bir ilaç şişesi 0,25𝐿 şurup içermektedir. Ali şişeden 50𝑚𝐿 ve Ayşe de 𝑓𝑙 𝑜𝑧 şurup içmişse şişede kalan şurup miktarını litre (L) cinsinden 

ifade ediniz.(1 𝑓𝑙. 𝑜𝑧 = 29.6 𝑚𝐿 ,1𝑚 = 10!!) 

 

4) Bir tedavi seansından sonra vücuttaki tümör 40 𝐺𝑦 radyasyon almıştır. Bu dozu rad cinsinden ifade ediniz. (𝑐 = 10!! ,1𝑟𝑎𝑑 = 1𝑐𝐺𝑦)  ,  

 

5) Bir tedavi seansından sonra vücuttaki tümör 40 𝐺𝑦 radyasyon almıştır. Bu dozu MeV/g cinsinden ifade ediniz. (1𝑀 = 10!, 1 𝐺𝑦 = !!
!"

 , 

1𝑒𝑉 = 1.6×10!!"𝐽) 

 

6) Bir ilaç şişesi 15,2 𝑓𝑙. 𝑜𝑧. şurup içermektedir. Bir hasta günde bir çay kaşığı (1t) şurup içiyor ise ve şişenin tamamını içecekse, bu 

tedavinin kaç ay süreceğini belirleyiniz.  (1𝑡 = 5𝑚𝐿, 1 𝑓𝑙. 𝑜𝑧 = 29.6 𝑚𝐿, 1𝑚 = 10!!). 

 

7) Bir şişe sıvı novaljin 16,89 𝑓𝑙. 𝑜𝑧. ve her bir damla novaljin 1𝑚𝐿’dir. Eğer yetişkin bir hasta bir hafta boyunca her gün 40 𝑑𝑎𝑚𝑙𝑎 

novaljin içerse bir hafta sonunda şişede kalan novaljin miktarını belirleyiniz. (1𝑡 = 5𝑚𝐿, 1 𝑓𝑙. 𝑜𝑧 = 29.6 𝑚𝐿, 1𝑚 = 10!!). 

 

8) Bir şişe 12 𝑓𝑙. 𝑜𝑧. soda içermektedir. Bunu 𝑚! cinsinden ifade ediniz. (1 𝑓𝑙. 𝑜𝑧 = 29.6 𝑚𝐿 ,1𝑚 = 10!!, 1𝑘𝐿 = 1𝑚!, 1𝑘 = 10!).	

 

9) 𝑉 = 113.4𝑐𝑚! hacmindeki bir parfümün kütlesi  𝑚 = 4 𝑜𝑧 ise, bu parfümün yoğunluğunu SI birim sisteminde (!"
!!) olarak ifade ediniz. 

(1𝑐 = 10!!, 1𝑘 = 10!, 1𝑜𝑧 = 28.35𝑔). 

 

 


