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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 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

Kütle çekimi sabiti: G = 6.7× 10−11 Nm2/kg2

BİRİNCİ KISIM

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

1. Korunumlu kuvvetler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Korunumlu bir kuvvetin kapalı bir yol boyunca yaptığı iş sıfırdır.

b) Korunumlu bir kuvvetin iki nokta arasında yaptığı iş bu noktalar arasında alınan yoldan
bağımsızdır.

c) Korunumlu bir kuvvet için daima potansiyel enerji tanımlanabilir.

d) Bir boyutta etki eden bütün kuvvetler korunumludur.

e) Korunumlu bir kuvvetin etkisi altında hareket eden cisim daima kapalı yörüngeler çizer.

2. Yay sabiti 2.0 N/m2 olan bir yayın ucuna 0.50 kg kütleli bir cisim bağlanmış ve denge
konumundan itibaren 30 cm çekilerek serbest bırakılmıştır. Cisim ile üzerinde hareket ettiği
yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.10 olduğuna göre cisim yayı en fazla ne kadar
şıkıştırabilir?

a) 6.3 cm b) 14 cm e) 19 cm d) 24 cm e) 27 cm

3. Şekilde görülen M kütleli cisim durmakta olan m kütleli cisme çarpar. Çarpışma esnektir
ve M kütlesi m kütlesinden çok daha büyüktür. Buna göre çarpışmadan sonra m kütleli
cismin hızı yaklaşık olarak ne olur?

a) v b) 2v c) m

M
v d) M

m
v e) M−m

M
v

4. Kütlesi 20 ton, yakıt çıkış hızı da 1.2 km/s olan bir uzay gemisi 3.2 km/s hızla ilerlemektedir.
Bu geminin hızını 3.4 km/s’ye çıkarmak için ne kadar yakıt yakması gerekir?

a) 1.2 ton b) 1.5 ton c) 1.7 ton d) 2.4 ton e) 3.0 ton
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5. Bir tren vagonunun içinde vagonun arkasında durmakta olan bir kişi vagonun önüne doğru
bir top fırlatır. Top karşı duvara çarpıp geri döner ve vagonun ortasında durur. Raylardaki
sürtünmeyi ihmal ederek vagonun bu sırada nasıl bir hareket yapacağını tarif ediniz.

a) Vagon önce geriye dogru ardından da ileriye
doğru gider. Durduğu nokta basladığı noktadan
geridedir.

b) Vagon önce geriye ardından da ileriye doğru
gider. Durduğu nokta başladığı noktadan
ileridedir.

c) Vagon önce ileriye ardından da geriye doğru gider. Durduğu nokta başladığı noktadan
geridedir.

d) Vagon önce ileriye ardından da geriye doğru gider. Durduğu nokta başladığı noktadan
ileridedir.

e) Vagon önce ileriye ardından da geriye doğru gider. Durduğu nokta başladığı nokta ile
aynıdır.

6. Düzgün yoğunluklu bir çubuğun eylemsizlik momenti, aşağıdaki eksenlerin hangisine göre
en küçüktür?

7. M kütleli bir kadın sürtünmesiz olarak dönebilen bir taburenin üzerinde oturmuştur ve elinde
M/5 kütleli bir tekerleği tutmaktadır. Kadın başlangıçta hareketsizdir, elindeki tekerlek ise
~L açısal momentumu ile yatay düzlemde dönmektedir. Eğer kadın elindeki tekerleği başaşağı
çevirirse, aşağıdakilerden hangisi olur?

a) Kadın ~L açısal momentumu ile dönmeye başlar.

b) Kadın ~2L açısal momentumu ile dönmeye başlar.

c) Kadın ~L/5 açısal momentumu ile dönmeye başlar.

d) Kadın 5~L açısal momentumu ile dönmeye başlar.

e) Kadın 2~L/5 açısal momentumu ile dönmeye başlar..
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8. Kütle çekimi kuvveti etkisi altında hareket eden bir cismin yörüngesi aşağıdakilerden hangisi
olamaz?

a) Daire b) Elips c) Hiperbol d) Parabol e) Koni

9. Bir gezegenin etrafında dönmekte olan iki uydunun gezegenin merkezine olan uzaklıklarının
oranı r1/r2 = 2/5’tir. Buna göre uyduların gezegenin etrafında dönme periyodları arasındaki
oran, yani T1/T2 aşağıdakilerden hangisine yakındır?

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

10. Bir gezegenin kütlesi Dünya’nın kütlesinin 2 katı ve yarıçapı da Dünya’nın yarıçapının
yarısı kadardır. Buna göre gezegenin yerçekimi ivmesi Dünya’nın yerçekimi ivmesi cinsinden
aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) g b) 2g c) 4g d) 8g e) 16g

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. Bu bölümdeki
sorularda kısmı puan verilmeyecektir. Bu soruların yanıtlarını sorunun altında
boş bırakılan kısma yazınız. Yanıtınız için ek kağıt kullanmanıza izin verilmeye-
cektir. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak kadar uzunsa büyük ihtimalle
doğru yolda değilsiniz demektir. Bu bölümde bulduğunuz sayısal sonuçları çerçeve
içine alınız ve birimlerini mutlaka yazınız. Birimsiz sonuçlar 2 puan kaybetm-
enize neden olacaktır.

11. ℓ uzunluğundaki bir sarkacın ucuna kütlesi m olan yapışkan bir cisim asılmış ve sarkaç θ
açısı kadar açılıp serbest bırakılmıştır. Sarkaç yörüngesinin en alt noktasına geldiğinde orada
bulunan m kütleli bir bilyeye çarpar ve bilye sarkacın ucundaki cisme yapışır.

a) (2 puan) Çarpışmadan hemen önce sarkacın ucundaki yapışkan cismin hızı nedir?

b) (3 puan) Çarpışmadan hemen sonra sarkacın ucundaki yapışkan cisim+bilye’nin hızı
nedir?

c) (5 puan) Çarpışmadan sonra sarkaç diğer tarafa doğru bir θ′ açısı kadar açılabilir. cos θ
ve cos θ′ arasındaki ilişkiyi bulunuz.
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12. M kütleli ve R yarıçaplı içi dolu ve silindir şeklindeki bir kasnağın etrafına sarılmış bir ipin
ucuna yine M kütleli bir cisim asılmıstır. Sistem t = 0 anında serbest bırakılır. Kasnağın
eylemsizlik momenti I = 1

2
MR2 olduğuna göre

a) (2 puan) Kasnağın açısal ivmesi ne olur?

b) (3 puan) Kasnağın yarıçapı R = 50 cm ise t = 5.0 s
sonraki açısal hızı ne olur?

c) (5 puan) Bu 5.0 s içinde kasnak ekseni etrafında kaç kez
döner?
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13. Bir uzay gemisinin mürettabatı tarafından yapılan bir deneyde küçük bir astreoidin üzerinde
bir sarkaç yerleştirilmiş ve sarkaç belirli bir açıda açılmıştır. Başlangıçta sistem uzay gemisin-
den bakan mürettebata göre hareketsizdir. Sarkaç, serbest bırakıldığında astreoidin kütle
çekiminin etkisi altında salınmaya başlar. Uzay gemisinden bakan mürettebata göre

a) (3 puan) Sarkaç ve astreoid sisteminin mo-
mentumu zamanla nasıl değişir.

b) (3 puan) Sarkaç ve astreoid sisteminin kütle
merkezi nasıl hareket eder?

c) (4 puan) Yukarıdaki yanıtlarınızın ışığı
altında, sadece astreodin hareketi için ne
söyleyebilirsiniz. (Bu şıktan puan ala-
bilmek için (a) ve (b) şıklarını doğru olarak
yapmanız gerekmektedir.)

14. İçi dolu bir silindir h = 10 m yükseklikteki bir tepenin üzerinden kaymaksızın yuvarlanarak
düzlük bir alana iner. Silindirin yarıçapı r = 60 cm’dir. Buna göre düzlük bölgeye ulaştığında
cismin açısal hızı nedir? (İçi dolu silindirin eylemsizlik momenti I = 1

2
mr2’dir.)
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15. Bir gezegen bir yıldızın etrafında eliptik bir yörünge üzerinde dönmektedir. Gezegenin
günberi noktası yıldızdan 1.0×107 km uzaklıktadır ve bu noktadaki hızı 90 km/s’dir. Geze-
genin günöte noktasındaki hızı ise 45 km/s’dir.

a) (2 puan) Gezegenin günöte noktasının yıldıza uzaklığı nedir?

b) (2 puan) Gezegenin yörüngesinin dış merkezliliği nedir?

c) (6 puan) Yıldızın kütlesi nedir?

İpucu: Gezegenin günberi ve günöte noktalarında aynı toplam enerjiye sahip olmasından
yola çıkabilirsiniz. Birimlerinize dikkat ediniz.


