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Lütfen adınızı ve soyadınızı aşağıdaki kutuya yazınız, verilen bilgileri dikkatle
okuyunuz ve size söylendiğinde bu sayfayı çevirerek sınava başlayınız.

Adınız Soyadınız

İmzanız Kod

1. Bu sınav iki kısımdan ve toplam 15 sorudan oluşmaktadır.

2. İlk kısımda her biri 5 puan değerinde 10 adet test sorusu bulunmaktadır. Bu soruların
yanıtlarını 4. sayfadaki cevap anahtarına yazınız. Bu kısımdaki bir sorudan puan ala-
bilmeniz için yanıtınızı açık ve okunaklı bir biçimde cevap anahtarına yazmanız gerek-
mektedir. Soru üzerinde işaretlenmiş bir yanıt veya sorunun kenarına yazılmış bilgiler
değerlendirilmeyecektir. Bu kısmın toplam değeri 50 puandır.

3. İkinci kısımda her biri 10 puandan oluşan 5 soru bulunmaktadır. Bu soruların yanıtlarını
sorunun altında boş bırakılan kısma yazınız. Yanıtınız için ek kağıt kullanmanıza izin
verilmeyecektir. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak kadar uzunsa büyük ihtimalle
doğru yolda değilsiniz demektir.

4. Bu sınavda isteyen öğrenciler hesap makinesi bulundurabilirler. Ancak cep telefonunuzu
sınavda kullanamazsınız. Sınav sırasında bir başkasından hesap makinesi ödünç ala-
mazsınız.

5. Sınav sırasında, önceden kendi el yazınız ile hazırlamış olduğunuz çizgisiz A4 tipinde bir
formül kağıdını kullanmanıza izin verilecektir. Her öğrenci sadece kendi formül kağıdını
kullanabilir.

6. Sınavın ilk 15 dakikasında ve son 10 dakikasında sınıftan kimsenin çıkmasına izin ve-
rilmeyecektir.

7. Sınav süresi sona erdiğinde lütfen bu kitapçığı görevli kişiye teslim ediniz. Sınav soruları
çözümleri ile birlikte sınavın bitiminde öğrencilere dağıtılacaktır.

8. Lütfen sınav sırasında diğer öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınınız.

9. Sınav kodunuzu not alınız. Sınav notunuz isimizle değil sınav kodunuzla açıklanacaktır.
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Bazı Sabitler: Yerçekimi ivmesi: g = 9.80 m/s2 sin 30◦ = 1/2 cos 30◦ =
√

3/2

BİRİNCİ KISIM

Bu kısımda her biri 5 puan değerinde 10 adet test sorusu bulunmaktadır. Bu
soruların yanıtlarını 4. sayfadaki cevap anahtarına yazınız.

1. Dünya Güneş etrafında yaklaşık olarak 1.50 × 108 km yarıçaplı dairesel bir yörünge
izlemektedir. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönme periyodunun yaklaşık olarak 365 gün
olduğunu da göz önünde bulundurursak, Dünya’nın çizgisel hızını aşağıdakilerden hangisi
ile verilebilir?

a) 29.9 km/s b) 47.6 km/s c) 131 km/s d) 33.4 km/s e) 75.7 km/s

2. Solucanlar ihtiyaç duydukları oksijeni derilerinden alırlar. Solucanın oksijen ihtiyacı
kütlesi ile orantılı olduğuna göre hayvanın tüm boyutlarının 10 katına çıkması duru-
munda derisinin birim alanındaki oksijen alımı ne kadar artmalıdır? (Solucanın vücud
yoğunluğunun sabit olduğunu varsayınız.)

a) 2 b) 5 c) 10 d) 100 e) 1000

3. Beyaz renkli bir taşıyıcı bant 1.5 m/s sabit hızla ilerlemektedir. Siyah renkli küçük bir
kutu yere göre sıfır başlangıç hızı ile bandın üzerine konulur. Kutu bant ile birlikte
ilerlemeye başlamadan önce bir miktar kayarak bant üzerinde siyah renkli bir iz bırakır.
Bant ile kutu arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.08 olduğuna göre kutunun bant
üzerinde bıraktığı izin uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0.9 m b) 1.4 m c) 1.9 m d) 2.3 m e) 2.9 m
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4. Şekilde görülen sistem serbest bırakıldığında ipteki gerilme kuvveti ne olur?

a) mg b) 2mg c) 3mg d) 1

2
mg e) 2

3
mg

5. Bir at, bir arabayı çekerek hızlandırmaktadır. Newton’un üçüncü kanununa göre atın
arabaya uyguladığı kuvvet ile arabanın ata uyguladığı kuvvet aynıdır. Öyleyse at
arabasının ivmelenmesini nasıl açıklayabilirsiniz?

a) At arabası ivmelendiği için Newton’un üçüncü kanunu geçerli değildir.

b) At ile araba arasında bulunan bağlantı halatlarındaki gerilim kuvvetleri ivmelenmeyi
sağlamaktadır.

c) At arabası eylemli bir referans sistemi oldugu için sanal kuvvetler ortaya çıkmıştır ve
bu kuvvetler ivmelenmeyi sağlamaktadır.

d) Yerdeki sürtünme kuvveti ivmelenmeyi sağlamaktadır.

e) Newton kanunları sadece cansız nesneler için geçerlidir.

6. Bir çocuk bir asansörün içinde bulunan bir tartının üzerinde durmaktadır. Aşağıdaki
durumların hangisinde tartının gösterdiği değer maksimum olur?

a) Asansör dururken.

b) Asansör sabit hızla ilerlerken.

c) Asansör hızlanarak aşağıya inerken.

d) Asansör yavaşlayarak aşağıya inerken.

e) Asansör yavaşlayarak yukarıya çıkarken.

7. Yağmurlu fakat rüzgarsız bir gecede 70 km/st hız ile gitmekte olan bir otomobilin cam-
larına düşen yağmur damlaları düşeyle 60◦ açı yapmaktadır. Buna göre yağmur damlalarının
yere göre hızı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 35 km/st b) 40 km/st c) 50 km/st d) 60 km/st e) 121 km/st
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8. Bir cisme uygulanan kuvvet zamana göre F (t) = bt2 − ct şeklinde değişmektedir. Cisim
t = 0 anında x = 0 konumunda hareketsiz durmakta olduğuna göre aşağıdakilerden
hangisi cismin konumunu zamanın bir fonksiyonu olarak verir?

a) x = b

12m
t4 − c

6m
t3 b) x = b

9m
t3 − c

4m
t3 c) x = b

m
t2 − c

m
t

d) x = b

3m
t3 − c

2m
t3 e) x = b

9m
t4 − c

4m
t3

9. m kütleli bir cisim şekilde görüldüğü gibi bir binanın tepesinden düşey olarak yukarıya
doğru fırlatılıyor. Cisim atıldıktan 2 s sonra çıkabildiği en yüksek noktaya ulaşıyor ve
buradan yere düşmesi de 4 s sürüyor. Daha sonra 2m kütleli bir cisim aynı düşey hız ile
binanın tepesinden yukarıya doğru fırlatılıyor. Bu durumda 2m kütleli cisim

a) 2 s’de tepe noktasına çıkar ve buradan 4 s’de yere düşer.
b) 4 s’de tepe noktasına çıkar ve buradan 8 s’de yere düşer.
c) 1 s’de tepe noktasına çıkar ve buradan 2 s’de yere düşer.
d) 2 s’de tepe noktasına çıkar ve buradan 2 s’de yere düşer.
e) 1 s’de tepe noktasına çıkar ve buradan 4 s’de yere düşer.

10. Bir önceki soruda binanın üzerinden yukarıya fırlatılan m kütleli cismi tekrar gözönüne
alalım. Cismin hareketine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Cisim tepe noktasına ulaştığında hızı sıfır olur.

b) Cisim yukarı çıkarken ivmesi aşağıya doğrudur.

c) Cisim tepe noktasına ulaştığında ivmesi sıfır olur.

d) Cisim yere düştüğünde hızı v0’dan büyüktür.

e) Eğer bu atışı Ay’da yapsaydık cisim daha yükseğe çıkardı.

Cevaplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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İKİNCİ KISIM

Bu kısımda her biri 10 puan değerinde 5 adet soru bulunmaktadır. Şıklı ol-
mayan sorularda kısmı puan verilmeyecektir. Şıklı sorularda ise kısmi puan
şıkların başlarında belirtildiği şekilde verilecektir. Bu soruların yanıtlarını
sorunun altında boş bırakılan kısma yazınız. Yanıtınız için ek kağıt kul-
lanmanıza izin verilmeyecektir. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak kadar
uzunsa büyük ihtimalle doğru yolda değilsiniz demektir. Bu bölümde bulduğu-
nuz sonuçları çerçeve içine alınız ve sayısal sonuçlarınızın birimini de mutlaka
yazınız. Birimsiz sonuçlar 2 puan kaybetmenize neden olacaktır.

11. Bir cisim şekilde görüldüğü gibi θ = 30◦’lik bir açıyla ve 15.0 m/s’lik ilk hızla atılmıştır.

a) (5 puan) Cismin konum vektorünü ~r = x̂i+yĵ şeklinde zamanın bir fonksiyonu olarak
yazınız.

b) (5 puan) Cisim 10 m uzaklıktaki binaya kaç metre yükseklikte çarpar?
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12. Bir cismin posizyonu zamana göre ~r(t) = A sin (wt)̂i+B cos (wt)ĵ şeklinde değişmektedir.

a) (5 puan) Cismin hızını zamanın fonksiyonu olarak bulunuz.

b) (5 puan) Cismin ivmesini zamanın fonksiyonu olarak bulunuz.

13. Aşağıdaki kuvvetlerin neden ortaya cıktıklarını atomik bakış açısına göre kısaca izah
ediniz.

a) (5 puan) Normal kuvvet.

b) (5 puan) Sürtünme kuvveti.
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14. Bir cisim, şekilde görüldüğü gibi bir düzenek yardımıyla bir eğik düzlem üzerinde yukarıya
doğru v0 = 8.5 m/s ilk hızıyla ittiriliyor. Eğik düzlemin θ açısı 30◦, yüzey ile cisim
arasındaki kinetik sürtünme katsayısı µk = 0.20’dir.

a) (2 puan) Cisme etki eden bütün kuvvetleri şekil üzerinde gösteriniz.

b) (5 puan) Cismin ivmesini bulunuz.

c) (3 puan) Cismin eğik düzlem üzerinde ulaşabileceği en yüksek noktaya ulaşması için
geçen süre ne kadardır? (Eğik düzlemin yeterince uzun olduğunu kabul ediniz.)
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15. Bir bilye yoğun bir sıvının içinde aşağıya doğru düşmektedir. Bu sırada bilyeye etki eden
sürüklenme kuvveti ~F = −A~v şeklindedir.

a) (2 puan) A sabitinin birimini m, kg ve s cinsinden yazınız.

a) (4 puan) Cismin limit (eşik) hızı ne olur?

b) (4 puan) Boyutsal analiz yöntemini kullanarak bilyenin bu limit (eşik) hıza ulaşma
süresinin m, g ve A büyüklüklerine nasıl bağlı olduğunu bulunuz.


