
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü
Fizik I Dersi Arasınavı

19 Kasım 2012

Hazırlayan: Yamaç Pehlivan

Başlama saati: 15:00
Bitiş Saati: 16:30

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 yanıt-
larını 4. sayfadaki cevap anahtarına yazınız. Bu kısımdaki bir sorudan puan alabilmeniz için
yanıtınızı açık ve okunaklı bir biçimde cevap anahtarına yazmanız gerekmektedir. Soru üzerinde
işaretlenmiş bir yanıt veya sorunun kenarına yazılmış bilgiler değerlendirilmeyecektir.

3. İkinci kısımda her biri 10 puan değerinde 5 adet klasik soru bulunmaktadır. Bu soruların yanıt-
larını sorunun altında boş bırakılan kısma yazınız. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak kadar
uzunsa büyük ihtimalle doğru yolda değilsiniz demektir. Yanıtınız için ek kağıt kullanmanıza
izin verilmeyecektir.

4. İkinci bölümdeki bir sorunun puanı örneğin 7+3 şeklinde ifade edildiyse, bunun anlamı gidiş
yolundan 7, doğru sonuçtan da üç puan alacağınızdır. Yanıtlarınıza bunun dışında kısmi puan
verilmeyecektir. Bu bölümde bulduğunuz sonuçları çerçeve içine alınız. Sayısal sonuçlarınızın
doğru kabul edilmesi için mutlaka birimleri ile birlikte ifade edilmiş olması gereklidir.

5. Bu sınavda isteyen öğrenciler hesap makinesi bulundurabilirler. Ancak cep telefonunuzu sınavda
kullanamazsınız. Sınav sırasında bir başkasından hesap makinesi ödünç alamazsınız.

6. 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.

7. Sınavın ilk 20 ve son 10 dakikasında sınıftan kimsenin çıkmasına izin verilmeyecektir.

8. Sınav süresi sona erdiğinde lütfen sınavızı görevli kişiye teslim ediniz. Sınav soruları çözümleri
ile birlikte dersin internet sayfasında yayımlanacaktır.

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

10. Sınav kodunuzu not alınız. Sınav notunuz isimizle değil sınav kodunuzla açıklanacaktır.
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BİRİNCİ KISIM

Bazı Sabitler:

Yerçekimi ivmesi g = 9.81 m/s2 π = 3.14

1. Bir geminin kütlesi 3.010 × 106 kg olarak ölçülmüştür. Bu ölçümde kaç tane anlamlı rakam
vardır?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

2. Bir canlının taşıyabileceği ağırlık kemiklerinin dayanıklılığı ve kesit alanı ile doğru orantılıdır.
Bu durumda canlının boyutlarının 10 katına çıkması durumunda kendi ağırlığını taşıyabilecek
durumda kalması için kemiklerinin dayanıklılığı kaç kat artmalıdır?

a)
√
10 b) 10 c) 10

√
10 d) 100 e) 100

√
10

3. Şekilde görüldüğü gibi 10 m yükseklikteki bir binadan düşey olarak yukarı yönde 5.0 m/s’lik
bir ilk hızla atılan cisim yere kaç saniye sonra düşer?

a) 1.0 s b) 2.0 s c) 3.0 s d) 4.0 s e) 5.0 s

4. Bir parçacığın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre parçacığın hareketine dair
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

B

D

E

F

zaman

ko
nu

m

C

a) A ve C arasında parçacığın ivmesi pozitiftir.
b) B noktasında parçacığın hızı sıfırdır.
c) C ve D arasında parçacığın hızı pozitiftir.
d) E noktasında parçacığın ivmesi sıfırdır.
e) E ve F arasında parçacığın hızı negatiftir.
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5. Bir boyutta hareket eden bir parçacığın ivmesi zamanla a = αt − βt3 şeklinde değişmektedir.
Parçacığın t = 0 anında x = 0 konumunda durağan olduğu bilindiğine göre parçacığın konumu
zamana nasıl bağlı olur?

a) 1

2
αt2 b) α− 3βt2

c) −6βt d) α
2
t2 − β

4
t4

e) α
6
t3 − β

20
t5

6. Bir önceki soruda β sabitinin birimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) ms b) ms2 c) m/s3 d) m/s2 e) m/s5

7. Dış yarıçapı R = 300 m olan halka şeklindeki bir uzay istasyonu kendi etrafındaki bir dönüşünü
beş dakikada tamamlamaktadır. Uzay istasyonunun dış duvarı boyunca yürüyen bir astronot,
zeminin kendisine uyguladığı normal kuvvet nedeniyle belirli bir ağırlığı olduğu hissine kapılır.
Astronotun kütlesi 80 kg ise, bu normal kuvvet ne kadardır?

a) 3.80 N b) 6.28 N c) 10.5 N d) 24.0 N e) 16.7 N

8. Sahil yolundaki bir banka oturmuş bir gözlemci bir yüzücüyü izlemektedir. Yüzücü banktaki
gözlemciye göre karşı kıyıya doğru, yani doğu yönünde saatte 5 km hızla yüzmektedir. Boğaz
akıntısı karaya göre güney yönünde saatte 5 km hızında olduğuna göre yüzücünün suya göre
hızı nedir?

a) (5̂i+5ĵ)km
h b) (5̂i−5ĵ)km

h c) 5
√
2̂ikm

h d) 5
√
2ĵ km

h e) 5
√
2(̂i− ĵ)km

h
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9. Bir cisim şekildeki eğik düzlemin tepesinden serbest bırakılmıştır. Eğik düzlemin yüzeyindeki
sürtünme ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Ancak onu takip eden zeminin kinetik sürtünme
katsayısı 0.04’tür. Buna göre cisim zeminde ne kadar uzağa gidebilir?

a) 5.0 cm b) 50 cm c) 78 cm d) 196 cm e) 245 cm

10. Küçük bir cisim şekilde görüldüğü gibi yoğun bir sıvının yüzeyinden bırakılmıştır ve üzerinde
F = bv2 şeklinde, hızının karesi ile orantılı bir sürüklenme kuvveti etki etmektedir. Cismin, kısa
bir süre sonra limit hıza ulaştığı gözlenmiştir. Bu durumda, cismin hareketi boyunca sürüklenme
kuvvetinin yaptığı iş ne olur?

a) mgh
b) bv2h
c) mg/b
d) m2g/2b
e) mgh−m2g/2b

Cevaplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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İKİNCİ KISIM

11. Bir uçan daire 10 km/s2’lik ivme sağlayabilen iki özdeş motora sahiptir. Pilot A motorunu
çalıştırarak 5.0 s boyunca +x yönünde ivmelendikten sonra bu motoru kapatıp aynı anda B
motorunu çalıştıyor. B motoru ile 3.0 s boyunca +y yönünde ivmelendikten sonra bu motoru da
kapatıyor. Uçan dairenin başlangıçtaki konumunu koordinat sistemimizin orijini olarak alırsak

a) (2+2 puan) A motoru kapandığı anda

b) (4+2 puan) B motoru kapandığı anda

uçan dairenin konum vektörü ne olur? Bu sorudan puan alabilmek için tümüyle vektörel
notasyonda çalışmalısınız.
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12. (5+5 puan) Buhar makinesinin mucidi olan James Watt, buluşunu insanlara anlatabilmek
için makinenin gücünü beygir gücü cinsinden ifade etmek istemiştir. Bunun için şu gözlemi
kullanır: Bir at ucuna 180 pound’luk bir ağırlığın bağlı olduğu 12.0 ayak yarıçapındaki bir mili
tipik olarak saatte 144 kez döndürebilmektedir. Bu atın gücüne bir beygir gücü diyebiliriz. Bu
tanıma göre bir beygir gücünün kaç Watt olduğunu bulunuz.

Not: Pound bir İngiliz ağırlık birimi
olup 4.45 N’a eşittir. Ayak ise İngi-
liz uzunluk birimidir ve 0.305 m’ye
eşittir.
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13. Bir boyutta hareket edebilen bir parçacık, orjinden olan x uzaklığına göre F = −bx3 şeklinde
değişen bir kuvvetin etkisi altındadır ki b = 8.0 N/m3 ile verilmektedir.

a) (3+2 puan) Bu kuvvetin potansiyel fonksiyonunu bulunuz.

b) (3+2 puan) Parçacığın x = 1.0 m uzaklıkta 30 J’lük bir kinetik enerjisi olduğunu düşünelim.
Bu durumda parçacık merkezden en fazla ne kadar uzaklaşabilir.
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14. (7+3 puan)Tümüyle bir sıvıya batırılan bir cismin üzerinde etki eden kaldırma kuvvetinin şu
büyüklüklere bağlı olması gerektiği çıkarsanabilir:

ρ: Sıvının yoğunluğu V : Batan cismin hacmi g: Yerçekimi ivmesi

Boyut analizi yöntemini kullanarak kaldırma kuvvetinin bu büyüklüklere nasıl bağlı olması
gerektiğini gösteren bir formül bulunuz.

15. Şekilde görülen A gözlemcisi, bir yayın ucuna bağlanmış m kütlesi ile birlikte bir tren vagonunun
içindedir. B gözlemcisi ise peronda durmaktadır. Tren a ivmesi ile ivmelenmeye başlar. Masanın
üzeri sürtünmesiz olduğu için her iki gözlemci de yayın ∆x kadar kısaldığını gözlerler.

a) (5 puan) A gözlemcisinin bakış açısından yayın sıkışmasının nedeni nedir?

b) (5 puan) B gözlemcisinin bakış açısından yayın sıkışmasının nedeni nedir?


