
 

 

1. Hacimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Maddenin kapladığı yerdir. 

B) Dereceli silindir ve ölçekli kaplar ile ölçülür.

C) Birimi kilogram ve gramdır. 

D) Maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir.

 

2. Hacimle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

A) Katıların hacmi yoktur. 

B) Sıvıların hacmi litre ile ölçülür. 

C) Şekli düzgün olmayan katıların hacmi sıvı 

yardımıyla ölçülür. 

D) Maddenin boşlukta kapladığı alana denir

 

3. Karga çok susamış. Su içebileceği tek

içinde bir miktar su bulunan toprak bir

Karga suya ulaşamıyormuş. Karga yerdeki çakıl 

taşlarını alarak toprak kabın içine atmaya 

başlamış. Taşları attıkça su karganın içebileceği 

kadar yükselmiş. 

Yukarıdaki yazıda karga suya ulaşmak için testinin 

içindeki suya neden çakıl taşı atıyor? 

A) Kütlesini artırmak için 

B) Yoğunluğunu artırmak için 

C) Hacmini artırmak için 

D) Suyu batırmak için 

4. Dereceli kapta ölçülen 

sıvının hacmi kaç mililitredir? 

A) 100 ml   B) 200 ml

C) 300 ml   D) 400 ml

 

5. I- Son hacimden ilk hacmi çıkarırım.

II- Katı cismi içinde su bulunan dereceli kaba atarım.

III- Katı cismin hacmini bulurum. 

IV- Dereceli kaptaki suyun hacmini ölçerim.

Yukarıda düzgün olmayan katı bir cismin hacminin 

su yardımı ile ölçülmesi verilmiştir. Doğru sıralama 

nasıl olur? 

A) IV-III -II-I   B) IV-I-II 

C) II-I- IV-III   D) IV-II-I
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1. Hacimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru 

ile ölçülür. 

Maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir. 

Hacimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

Şekli düzgün olmayan katıların hacmi sıvı 

Maddenin boşlukta kapladığı alana denir. 

Karga çok susamış. Su içebileceği tek yer, 

içinde bir miktar su bulunan toprak bir kapmış. 

Karga yerdeki çakıl 

kabın içine atmaya 

su karganın içebileceği 

Yukarıdaki yazıda karga suya ulaşmak için testinin 

 

Dereceli kapta ölçülen 

200 ml 

400 ml 

acimden ilk hacmi çıkarırım. 

de su bulunan dereceli kaba atarım.  

Dereceli kaptaki suyun hacmini ölçerim. 

Yukarıda düzgün olmayan katı bir cismin hacminin 

Doğru sıralama 

 -III 

I-III 

6. 

Beren, verilen taşın hacmini ölçmek için yukarıdaki 

gibi dereceli kaptaki suyun içine atı

taşın hacmini kaç ml ölçmüştür?

A) 200 ml   

C) 300 ml   

 

7. İçinde 500 ml su bulunan dereceli kabın içine 

düzgün olmayan katı bir cisim atılarak

ml ye yükseldiği gözlemleniyor. Dereceli kaba 

atılan katı cismin hacmi kaç mililitredir? 

A) 250 ml   

C) 150 ml   

 

8. İçi su dolu bir kovaya 

Kovadan taşan suyun 825 ml olduğu ölçülüyor. 

Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek 

doğru olmaz? 

A) Taşın hacmi kadar su taşmıştır.

B) Kovada taşın hacmi kadar su kalmışt

C) Taşın hacmi 825 mililitredir.

D) Kovadaki su taşın hacmi kadar azalmıştır.

 

9. Görseldeki dereceli kaba 

atılan taşın hacmi 350 ml olduğuna göre suyun 

hacmi kaç mililitredir? 

A) 250 ml   

C) 400 ml    

 

10. İçinde 200 ml su bulunan bir kaba özdeş 3 

tane bilye atıldığında suyun seviyesinin 500 ml 

olduğu gözleniyor. Bir bilyenin hacmi kaç 

mililitredir? 

A) 50 ml    

C) 200 ml   

Hacim Nedir? Nasıl Ölçülür? Testi 

Beren, verilen taşın hacmini ölçmek için yukarıdaki 

gibi dereceli kaptaki suyun içine atıyor. Beren, 

taşın hacmini kaç ml ölçmüştür? 

 B) 250 ml 

 D) 350 ml 

7. İçinde 500 ml su bulunan dereceli kabın içine 

gün olmayan katı bir cisim atılarak suyun 750 

ml ye yükseldiği gözlemleniyor. Dereceli kaba 

atılan katı cismin hacmi kaç mililitredir?  

 B) 300 ml 

 D) 200 ml 

İçi su dolu bir kovaya bir taş parçası atılıyor. 

Kovadan taşan suyun 825 ml olduğu ölçülüyor. 

Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek 

Taşın hacmi kadar su taşmıştır. 

Kovada taşın hacmi kadar su kalmıştır. 

Taşın hacmi 825 mililitredir. 

hacmi kadar azalmıştır. 

Görseldeki dereceli kaba 

atılan taşın hacmi 350 ml olduğuna göre suyun 

 

 B) 300 ml  

 D) 450 ml 

İçinde 200 ml su bulunan bir kaba özdeş 3 

da suyun seviyesinin 500 ml 

Bir bilyenin hacmi kaç 

 B) 100 ml  

 D) 300 ml 


