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Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

29 Kasım 2010

Hazırlayan: Yamaç Pehlivan
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Toplam Süre: 90 Dakika

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 ve-
rilmeyecektir. 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 alamazsınız.

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 verilmeye-
cektir.

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. Aşağıdaki birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) W=Js b) J=Nm c) N=kg m/s2 d) N= 105g cm/s2 e) J= 107g cm2/s2

2. Bir uzay aracı size göre ~vu = 4̂i + ĵ − k̂ hızı ile hareket etmektedir. Uzay aracına ait küçük
bir modül araç size göre ~vm = 2k̂ hızı ile hareket ederek uzay aracından ayrılır. Modülün
uzay aracına göre olan hızı asağıdakilerden hangisidir?

a) 4̂i + ĵ + 3k̂ b) −4̂i − ĵ + 3k̂ c) 4̂i + ĵ − 3k̂ d) −4̂i − ĵ − 3k̂ e) −4̂i − ĵ + k̂

3. m kütleli bir cisim şekilde görüldüğü gibi asılmıştır. T gerilim kuvveti aşağıdakilerden
hangisine eşittir?

a) mg

3
b) mg

2
c) mg

√
3

d) mg
√

2
e) mg

4. ~F = 6̂i + 3ĵ kuvveti noktasal bir cismin üzerine ~r1 = î + 2ĵ noktasından ~r2 = 3̂i + 3ĵ
noktasına kadar etki etmiştir. Bu sırada kuvvetin yaptığı iş nedir?

a) 9 J b) 15 J c) 21 J d) 31 J e) 39 J
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5. Aşağıda grafiği verilen kuvvetin x = 0’dan x = 7 m noktasına kadar yaptığı iş nedir?

a) 23.5 J b) 24 J c) 25 J d) 25.5 J e) 27 J

6. Bir boyutta hareket edebilen bir cisme ait potansiyel enerji - konum grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Eğer cisim a noktasından ilk hızı sıfır olacak
şekilde harekete başlarsa en fazla f ve g arasındaki
bir noktaya kadar ilerleyebilir.

b) b ve c noktaları arasında kuvvet −x
yönündedir.

c) c noktası kararsız bir denge noktasıdır.

d) d noktası kararlı bir denge noktasıdır.

e) f noktasından g noktasına giderken cismin
kinetik enerjisi azalır.

7. Kütlesi m = 2.0 kg olan cisim şekilde görüldüğü gibi uzunluğu L = 7.0 m ve yüksekliği
h = 3.0 m olan bir eğik düzlem boyunca F = 10 N kuvveti ile ittirilerek eğik düzlemin üst
ucundan fırlatılıyor. Cismin yere çarptığı noktadaki hızı nedir?

a) 3.3 m/s
b) 8.4 m/s
c) 9.9 m/s
d) 11 m/s
e) 12 m/s
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8. Bir iş makinesi 1500 kg’lık bir kütleyi 6 s içinde 10 m yüksekliğe çıkarmaktadır. Bu sırada
makinenin harcadığı ortalama güç aşağıdakilerden hangisidir?

a) 8.8 kW b) 12.5 kW c) 17.7 kW d) 23.1 kW e) 24.5 kW

9. Bir cisim v0 ilk hızı ile harekete başlayarak 2.0 m yükseklikteki sürtünmesiz eğimli bir
düzlemden asağıya kaymış ve hemen ardından da sürtünmesiz başka bir eğimli düzlemde
3.0 yüksekliğe kadar çıkmıştır. Buna göre cismin ilk hızı nedir?

a) 3.1 m/s b) 4.4 m/s c) 6.3 m/s d) 7.7 m/s e) 19.6 m/s

10. Şekilde görüldüğü gibi bir F kuvveti m kütlesine x yolu boyunca, 2F kuvveti de 2m kütlesine
2x yolu boyunca etki etmiştir. Her iki durumda da yolun sürtünmesiz olduğunu kabul
edersek, bu iki işlemin sonunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a) Cisimlerin hızları aynıdır.
b) Kuvvetlerin yaptığı iş aynıdır.
c) Cisimlerin kinetik enerjileri aynıdır.
d) a, b ve c seçeneklerinin üçü de doğrudur.
e) a, b ve c seçeneklerinin üçü de yanlıştır.

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 soru-
nun altında boş bırakılan kısma yazınız. Yanıtınız için ek kağıt kullanmanıza izin
verilmeyecektir. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak kadar uzunsa büyük ihti-
malle doğru yolda değilsiniz demektir. Bu bölümde bulduğunuz sayısal sonuçları
çerçeve içine alınız ve birimlerini mutlaka yazınız. Birimsiz sonuçlar 2 puan kay-
betmenize neden olacaktır.

11. 45’lik plaklar dakikada 45 devir yapacak şekilde dönerler. Dönen bir 45’lik plağın üzerinde
duran küçük bir zar ile plak arasındaki statik sürtünme katsayısı µs = 0.12 olarak verilmek-
tedir.

a) (2 puan) Plağın periyodu nedir?

b) (3 puan) Plağın açısal hızı nedir?

c) (5 puan) Plağın üzerindeki zarın kaymadan durabileceği nokta plağın merkezinden en
fazla ne kadar uzaklıkta olabilir?
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12. Bir cisim, şekilde görüldüğü gibi düşey bir v0 ilk hızıyla yukarıya dogru atılıyor.

a) (2 puan) Cismin ivme zaman grafiğini çiziniz.

b) (4 puan) Cismin hız zaman grafiğini çiziniz.

c) (4 puan) Cismin konum zaman grafiğini çiziniz

13. Bir kayakçı h1 = 10 m yüksekliğindeki bir A zirvesinden ilk hızı sıfır olacak şekilde kay-
maya başlayarak B vadisine iner ve ardından h2 = 5.0 m yüksekliğindeki C zirvesini aşarak
D noktasından itibaren düzlük bir alana ulaşır. D noktasına kadar yüzey karla kaplı ve
sürtünmesiz, D noktasından itibaren ise sürtünme katsayısı µ = 0.04 olan bir çamurla
kaplıdır. Buna göre

a) (2 puan) Kayakçının B noktasındaki hızı vB ne olur?

a) (3 puan) Kayakçının C zirvesindeki hızı vC ne olur?

b) (5 puan) Kayakçı durmadan önce D noktasından
itibaren sürtünmeli yüzeyde ne kadar yol alır?
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14. Kütlesi 3000 kg olan arabanın motorunun maksimum gücü 100 hp’dır. Burada hp (beygir
gücü) bir güç birimidir ve 746 W’a eşdeğerdir. Buna göre

a) (3 puan) Kinetik sürtünme katsayısı 0.02 olan düz bir yolda araba en fazla ne kadar hızla
gidebilir?

b) (7 puan) Aynı yolun 15 derece eğimli olduğu durumda arabanın maksimum hızı ne olur.

Not: sin 15◦ = 0.26 ve cos 15◦ = 0.97.
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15.

L uzunluğundaki bir ipin ucuna asılan bir
kütle şekildeki gibi yatay konumdayken serbest
bırakılır. Kütle en alt konuma geldiğinde ip
kütleden h yüksekliğinde bulunan bir çiviye
dolanır. Sarkaç ipinin daima gergin kalabilmesi
icin h yüksekliginin en fazla L’nin kaçta kaçı ola-
bilecegini hesaplayınız.


