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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 al-
abilmeniz 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 puan değerinde 5 adet klasik soru bulunmaktadır. Bu soru-
ların yanıtlarını 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. 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 20 ve son 10 dakikasında sınıftan kimsenin çıkmasına izin verilmeyecektir.

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

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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BİRİNCİ KISIM

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

Bazı Sabitler:

Coulomb sabiti: k = 8.99 × 109Nm2/C2 Boşluğun geçirgenliği: ǫ0 = 8.85 × 10−12C2/Nm2

Elektronun yükü: q
e

= 1.6 × 10−19C Elektronun kütlesi: m
e

= 9.11 × 10−31kg

1. Kuru bir günde plastik bir tarakla saçımızı taradığımız zaman saçlarımız dikleşir. Bunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Saçlarımız aynı cins elektrikle yüklendiği için birbirlerinden uzaklaşmaya çalışır.

b) Saçlarımız elektrikle yüklendiği için dünyanın elektrik alanı içinde maksimum potansiyele
ulaşmaya çalışır.

c) Başımız elektrikle yüklendiği için saçlarımızda indüklenme oluşur.

d) Başımız elektrikle yüklendiği için saçlarımız elektrik alan çizgileri boyunca dizilmeye
çalışır.

e) Başımız elektrikle yüklendiği için saçlarımız eşpotansiyel doğruları boyunca dizilmeye
çalışır.

2. Şekilde gösterilen noktadaki
elektrik alanı en iyi temsil
eden vektör hangisidir?

3. Şekildeki karenin tam merkezindeki elektrik alanın büyüklüğü nedir?

a)
1

4πǫ0

q
√

2L2
b)

1

4πǫ0

√
2q

L2
c)

1

4πǫ0

q

L2

d)
1

4πǫ0

2q

L2
e)

1

4πǫ0

q

2L2
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4. Aşağıda bazı varsayımsal moleküller gösterilmistir. Bunlardan hangisinin elektrik alanı
dipolün elektrik alanına en yakındır?

a) b) c)

d) e)

5. Şekildeki çubuk düzgün bir λ çizgisel yük yoğunluğu ile yüklenmiştir. Merkezi çubuğun
üzerinde bulunan R yarıçaplı küreden geçen elektriksel akı nedir?

a)
Rλ

3ǫ0

b)
Rλ

2ǫ0

c)
Rλ

ǫ0

d)
2Rλ

ǫ0

e)
3Rλ

3ǫ0

6. Şekilde görülen küp iletkendir ve net olarak +Q yükü taşımaktadır. Kübün içinde küresel
bir oyuk bulunmaktadır ve oyuğun içine +2Q yükü yerleştirilmiştir. Buna göre oyuğun
yüzeyinde ve kübün dış yüzeyinde toplanan yük miktarları aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

a) Oyuğun yüzeyindeki yük −Q, kübün dış yüzeyindeki yük −2Q’dur.
b) Oyuğun yüzeyindeki yük +Q, kübün dış yüzeyindeki yük +2Q’dur.
c) Oyuğun yüzeyindeki yük −Q, kübün dış yüzeyindeki yük +2Q’dur.
d) Oyuğun yüzeyindeki yük +2Q, kübün dış yüzeyindeki yük −3Q’dur.
e) Oyuğun yüzeyindeki yük −2Q, kübün dış yüzeyindeki yük +3Q’dur.

7. Korona boşalması (yıldırım gibi) neden sivri uçlu (paratoner gibi) iletkenlerde oluşur?

a) İletkenlerin sivri uçlarında yük yoğunluğu daha fazladır.

b) İletkenlerin sivri uçlarında potansiyel daha yüksektir.

c) İletkenlerin sivri uçlarında elektrik alan sıfırlanır.

d) İletkenlerin sivri uçlarında potansiyel sıfırlanır.

e) İletkenlerin sivri uçlarında yük yoğunluğu sıfırlanır.
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8. Şekildeki levhalar sonsuz büyüklükte olup σ = 6.0 µC/m2’lik yüzeysel yük yoğunluğu ile
yüklenmiştir. Levhalar arasındaki mesafe d = 3.0 mm’dir. Negatif yüklü levhadan kopan
bir elektron sıfır kinetik enerji ile başlayarak pozitif levhaya doğru harekete geçiyor. Elektron
pozitif yüklü levhaya çarptığında kinetik enerjisi ne olur? (keV=kilo elektron-Volt.)

a) 1.2 keV b) 2.0 keV a) 5.6 keV d) 10 keV a) 22 keV

9. Bir yağmur bulutu ve yer şekilde görüldüğü gibi paralel plakalı bir kapasitör olarak görülebilir.
Yıldırım çakabilmesi için havada yaklaşık olarak 1 kV/cm şiddetinde bir elektrik alanın
oluşması gereklidir. Buna göre taban alanı yaklaşık olarak 25 km2 ve yerden yüksekligi
yaklaşık 1 km olan bir yağmur bulutu ne kadar yük toplamalıdır ki yıldırım çakabilsin?

a) 2.2 × 10−11 C b) 2.2 × 10−6 C c) 2.2 × 10−4 C

d) 22 C e) 2.2 × 104 C

10. Şekildeki sistemin eşdeğer sığası nedir?

a) C/3 b) 2C/3 c) C d) 3C/2 e) 3C

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
yanıtlanıza kısmi puan verilmeyecektir. Yanıtlarınızı sorunun altında boş bırakı-
lan kısma yazınız. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak kadar uzunsa büyük
ihtimalle doğru yolda değilsiniz demektir. Bu bölümde bulduğunuz sonuçları
çerçeve içine alınız ve sayısal sonuçlarınızın birimlerini mutlaka yazınız. Birim-
siz sonuçlar 2 puan kaybetmenize neden olacaktır.

11. Şekilde görülen levhalar üzerindeki yük yoğunluğunun mutlak değeri σ = 1.8×10−13C/m2’dir.
Yüklü bir elektron şekilde görülen levhaların arasına v0 = 2.0×107 m/s’lik ilk hızla girmiştir.

a) (3 puan) Elektronun yörüngesini kabaca çiziniz.

b) (2 puan) Elektronun ivmesini hesaplayınız.

c) (5 puan) Levhaların uzunluğu ℓ = 2.0 m olduğuna göre, levhaların arasından çıkana
kadar elektronun düşey yönde kaç cm saptığını bulunuz.
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12. R yarıçaplı yarım çember biçimindeki bir cisim λ = +1.5 µC/m’lik çizgisel bir yük yoğunluğuyla
düzgün olarak yüklenmiştir.

a) (7 puan) Çemberin merkezindeki O noktasında elektriksel potansiyeli bulunuz.

b) (3 puan) O noktasına konulan q = −2.0 µC’luk yükün potansiyel enerjisi ne olur?
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13. a) Elektrostatik denge durumundaki bir iletkenin içindeki elektrik alan (2 puan) ve potan-
siyel (2 puan) için ne söyleyebilirsiniz?

b) Elektrostatik dengedeki bir iletkenin hemen dışında elektrik alan çizgileri (2 puan) ve
eşpotansiyel yüzeyleri (2 puan) nasıl davranır? Basit bir örnek çiziniz (2 puan.)

14. (2’şer puan) Paralel plakalı bir kondansatör, bir pilin uçlarına bağlanarak belirli bir potan-
siyel farkı altında yüklenmiş ve ardından da pil ile olan bağlantısı kesilmiştir. Daha sonra
kondansatörün plakaları çekilerek aralarındaki mesafe arttırılırsa

a) Kondansatörün yükü ...........................
(artar, azalır veya değişmez)

b) Kondansatörün sığası ...........................
(artar, azalır veya değişmez)

c) Kondansatörün plakaları arasındaki potansiyel farkı ...........................
(artar, azalır veya değişmez)

d) Kondansatörün potansiyel enerjisi ...........................
(artar, azalır veya değişmez)

e) Plakaları çeken dış kuvvetler ........................... iş yapmıştır.
(pozitif veya negatif)
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15. Şekilde, eşmerkezli iki iletken küreden oluşan bir kondansatör görülmektedir.

a) (5 puan) Gauss kanununu kullanarak iki kürenin arasındaki bölgede elektrik alanı bu-
lunuz.

b) (5 puan) a şıkkında bulduğunuz sonucu kullanarak, bu kondansatörün sığasını hesaplayınız.
Bu şıktan puan alabilmek için a şıkkını doğru olarak yapmanız gerekmektedir.


