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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 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 Kütle çekimi sabiti G = 6.7× 10−11 m3/kgs2 π = 3.14

1. m kütleli bir cisim şekilde görüldüğü gibi v hızıyla durmakta olan 2m kütleli bir cisme esnek
olarak çarpar. Çarpışmadan sonra m kütleli cismin hızı ne olur?

a) v

3
b) −v

3
c) v

2
d) −v

2
e) 0

2. Kütleleri birbirine yakın olan iki kişi, sürtünmesiz bir buz üzerindeki iki özdeş kızak üzerinde
durmaktadır. Kızakların birinde şekilde görüldüğü gibi ağır bir paket bulunmaktadır. Sistemin
kütle merkezi nerededir?

a) A noktasında b) AO aralığında
c) O noktasında d) OB aralığında
e) B noktasında

3. Bir önceki soruda A kızağında bulunan kişi kızaktaki paketi diğer kızaktaki kişiye atar. Bu
durumda kütle merkezin nasıl bir hareket yapar?

a) Sağ tarafa doğru sabit hızla ilerler. b) Sol tarafa doğru sabit hızla ilerler.
c) Sağ tarafa doğru sabit ivmeyle ilerler. d) Sol tarafa doğru sabit ivmeyle ilerler.
e) Hiç hareket etmez.

4. Uzak bir gezegene gönderilen bir uzay mekiği, henüz gezegenden uzakta iken v0 = 20 m/s’lik
bir hıza sahiptir. Gezegene en yakın olduğu noktada mekiğin gezegene uzaklığı, impact para-
metresinin yaklaşık 1/5’ine düşmüştür. Bu noktada mekiğin hızı yaklaşık olarak nedir?

a) 70 m/s b)
70
√
2

m/s c) 2.8
√
2 m/s

d)2.8 m/s e)
2.8
√
2

m/s
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5. Bir önceki soruda, henüz gezegenden uzakken mekiğe etkiyen torkun yönü (size göre) aşağıda-
kilerden hangisidir?

a) Sağa doğru b) Sola doğru c) Sayfa düzleminden içe doğru

d) Sayfa düzleminden dışa doğru e) Aşağıya doğru

6. 2009 yılında uzaya gönderilen Kepler isimli gözlem uydusu şu ana kadar Güneş sistemimizin dı-
şında 800’ün üzerinde gezegen keşfetmiştir. Bunların içinde Dünya’ya en fazla benzeyen gezegen
KOI 172.02 olarak adlandırılmaktadır. Bu gezegenın yarıçapı, Dünya’nın yarıçapının yaklaşık
1.5 katıdır. Bu gezegenin yoğunluğunun Dünya’nın yoğunluğu ile aynı olduğunu varsayarak, ge-
zegenin yüzeyindeki yerçekimi ivmesini, Dünya’nın yerçekimi ivmesi g cinsinden hesaplayınız.

a)
g

1.52
b)

g

1.5
c) g d)1.5 g e) 1.52 g

7. Bir önceki soruda bahsi geçen gezegen, Güneş ile yaklaşık aynı kütleye sahip bir yıldızın et-
rafında dönmektedir ve yörünge yarıçapı yaklaşık olarak Dünya-Güneş arasındaki mesafenin
3/4’ü kadardır. Buna göre bu gezegende bir yılın kaç Dünya gününe eşit olacağını hesaplayınız.
[İpucu: Kepler yasalarını hatırlayınız. Üçüncü yasayı kullanabilir miyiz?]

a) 237 gün b) 300 gün c) 365 gün d) 442 gün e) 562 gün

8. Denizde aniden ortaya çıkan dalgaların etkisi ile salınmaya başlayan bir gemi düşünelim. Eğer
gemi dalgaların etkisi altında rezonansa geçmişse, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Gemi maksimum frekansta salınmaktadır.
b) Gemi dalgalardan maksimum miktarda enerji soğurmaktadır.
c) Geminin salınım genliği zamanla exponansiyel olarak artmaktadır.
d) Dalgaların frekansı geminin doğal salınım frekansının tam iki katıdır.
e) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.
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9. m kütleli bir cisim şekildeki gibi bir yayın ucuna bağlanmış ve yay L kadar sıkıştırılmıştır.
Denge noktasına kütlesi m olan yapışkan bir cisim yerleştirilir ve sistem serbest bırakılır. İki
cisim denge noktasında birbirlerine yapışırtıktan sonra yayın maksimum uzama miktarı nedir?
(Sürtünme etkilerini ihmal edelim.)

a)
L

4
√
2

b)
L

4
c)

L

2
√
2

d)
L

2
e)

L
√
2

10. Bir cisim, kütle merkezinden r = 40 cm uzaktaki bir noktadan asılmıştır ve kendi ağırlığının et-
kisi altında küçük salınımlar yapmaktadır. Cismin kütlesi M = 4.0 kg’dır ve kütle merkezinden
geçip sayfa düzlemine dik olan eksen etrafındaki eylemsizlik momenti I0 = 0.80 kg m2 oldu-
ğuna göre, cismin küçük salınımlarının açısal frekansı nedir? [İpucu: Paralel eksen teoremini
kullanmayı unutmayınız.]

a) 1.0 s−1 b) 2.5 s−1 c) 3.3 s−1 d) 4.5 s−1 e) 5.0 s−1

Cevaplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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İKİNCİ KISIM

11. Şekilde görülen cubuğun çizgisel yoğunluğu, x hafif uçtan olan uzaklığı göstermek üzere,

ρ = ρ0(1 +
x

L
)

şeklinde verilmektedir. Burada L çubuğun uzunluğudur.

a) (5+2 puan) Çubuğun kütle merkezinin yerini bulunuz.

b) (3 puan) Bulduğunuz sonuç beklentinize uygun mudur? Kısaca yorumlayınız.
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12. Şekilde görülen düzenekteki sistem, r = 1.2 cm yarıçapındaki bir şafta sarılmış olan bir ipteki
sabit ~T gerilme kuvveti ile döndürülebilmektedir. M kütleleri olmaksızın sistemin eylemsizlik
momentinin I0 = 12000 g cm2 olduğunu bildiğimizi, ardından da M = 100 g’lık iki kütle
merkezden L = 20’şer cm uzağa yerleştirdiğimizi düşünelim.

a) (2+1 puan) Bu halde sistemin eylemsizlik momentini he-
saplayınız.

b) (2+1 puan) Sistemin durgun halden başlayarak 3 tam tur atması 12.0 s sürüyorsa, açısal
ivme nedir?

c) (3+1 puan) İpteki T gerilme kuvveti nedir?
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13. Kütlesi m = 200 g olan bir cisim şekildeki gibi bir potansiyelin etkisi altındadır ve toplam
mekanik enerjisi E = 2.0 J’dür. Potasiyelin minimumu şekilde görülen x0 noktasındadır. Bu
noktada potansiyelin ikinci türevinin değeri U ′′(x0) = 0.40 J/m2’dir.

a) (4 puan) Cismin hangi noktalar arasında hareket
edeceğini (yaklaşık olarak) belirtiniz ve hareketini
bir cümle ile tarif ediniz.

b) (4+2 puan) Cismin salınımlarının açısal frekansını yaklaşık olarak hesap ediniz.

14. Gargamel ve kedisi dönen olan bir platformun üzerindedirler. Başlangınçta ikisi de merkezde
durmaktayken, bir müddet sonra yürüyerek platformun kenarına gelirler. ω açısal hızı, I ey-
lemsizlik momentini, L açısal momentumu ve K dönme kinetik enerjisini göstermektedir. Buna
göre aşağıdaki boşlukları <, >, = işaretlerinden uygun olanları ile doldurunuz.

a) (3 puan) ω1 . . . . . . . . . ω2

b) (3 puan) I1 . . . . . . . . . I2

c) (3 puan) L1 . . . . . . . . . L2

a) (2 puan) K1 . . . . . . . . . K2
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15. Bir çocuk, ℓ = 5.0 m’lik uzun bir salıncakta periyodu T = 4.0 s olacak şekilde salınmaktadır.
Çocuk denge konumundan en fazla xm = 2.0 m uzaklaşmaktadır. Buna göre:

a) Seçtiğiniz bir zamanı t = 0 olarak kabul ediniz. Hangi zamanı t = 0
olarak seçtiğinizi burada belirtiniz. Bunu açıkça belirtmeden bu soru-
dan puan alamazsınız.

b) (1+1 puan) Salıncağın salınımlarının açısal frekansı (ω) nedir?

c) (2+1 puan) a şıkkındaki seçiminize göre çocuğu konumunun (x) zamana göre değişimini
veren fonksiyonu yazınız.

d) (2+1 puan) Çocuğu hızının zamana göre değişimini veren fonksiyonu yazınız.

e) (1+1 puan) Çocuğun tam merkezden geçerkenki hızı nedir?


