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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 alabilmeniz için yanıtınızı
açık ve okunaklı bir biçimde cevap anahtarına yazmanız gerekmektedir. 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 soruların
yanıtlarını sorunun altında boş bırakılan kısma yazınız. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak
kadar uzunsa büyük ihtimalle doğru yolda değilsiniz demektir. Yanıtınız için ek kağıt kullan-
manıza 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 soru-
ların 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. 100 mA’lik bir akım bir saat boyunca bir elektrik kablosundan geçmiştir. Bu süre içinde kabloya
dik bir kesitten geçen net elektron sayısı ne olur?

a) 1.6× 1017 b) 62.5× 1019 c) 2.25× 1021 d) 62.5× 1024 e) 2.25× 1024

2. Bakır içindeki serbest elektron yoğunluğu 8.5 × 1028 elektron/m3’tür. Buna göre, kesit alanı
25 mm2 olan bakır bir tel 5.0 A’lik akım taşımaktayken tel içindeki elektronların ortalama
sürüklenme hızı ne olur?

a) 1.5 × 10−4 mm/s b) 2.4 × 10−4 mm/s c) 3.7 × 10−4 mm/s d) 6.2 × 10−4 mm/s
e) 7.4 × 10−4 mm/s

3. ℓ uzunluğundaki bir kablo bir üretecin uçları arasına bağlandığında kablo içindeki serbest elek-
tronlar v

s
sürüklenme hızı ile hareket etmektedir. Aynı maddeden yapılmış ve aynı kesit alanına

sahip ancak uzunluğu 2ℓ olan bir kablo aynı üretecin uçları arasına bağlandığında bu kablo
içindeki serbest elektronların sürüklenme hızı ne olur?

a) v
s
/4 b) v

s
/2 c) v

s
d) 2v

s
e) 4v

s

4. Elektriğin kW-saat’i 12 kuruş ise 4000W’lık bir ütüyü 30 dakika boyunca kullanmanın maliyeti
ne olur?

a) 24 kuruş b) 48 kuruş c) 86 kuruş d) 144 kuruş e) 216 kuruş
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5. Emk’sı 24 V olan bir üreteç 4.0 Ω’luk bir dirence bağlandığında devreden 5.8 A’lik bir akım
geçmektedir. Buna göre üretecin iç direnci aşağidakilerden hangisidir?

a) 0.13 Ω b) 0.20 Ω c) 0.32 Ω d) 0.41 Ω e) 0.96 Ω

6. Şekildeki sistemin eşdeğer direnci nedir?

a)
3R

4
b) R c)

4R

3
d)

5R

3
e)

5R

2

7. Devredeki pilin potansiyeli nedir?
a) 5.0 V b) 9.0 V c) 12 V d) 15 V e) 24 V

8. Devredeki kondansatörün yükü nedir?
a) 0 µC b) 36 µC c) 72 µC d) 96 µC
e) 180 µC
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9. Bir 12C atomunun kütlesi m = 2.0 × 10−26 kg’dır. Bir elektronunu kaybettiği için +e yükü ile
yüklenmiş olan 12C atomu önce 50 kV ’luk bir potansiyel farkı altında hızlandırılıp ardından da
dik olarak 0.25 T’lık bir manyetik alana gönderiliyor. Atomun çizeceği yörüngenin yarıçapını
bulunuz.

a) 14.1 mm b) 17.6 mm c) 31.2 mm
d) 44.7 mm e) 55.9 mm

10. 25 A’lik akım taşıyan 10 m uzunluğundaki bir kabloya Dünya’nın manyetik alanı nedeniyle
etkiyen kuvvet nedir? Kablonun bulunduğu yerde Dünya’nın manyetik alanını kabloya diktir
ve büyüklüğü 0.50 × 10−4 T’dir.

a) 0 b) 1.25× 10−4 N c) 2.50 × 10−4 N d) 1.25× 10−2 N e) 2.50× 10−2 N

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 bırakılan
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. Birimsiz sonuçlar 2 puan
kaybetmenize neden olacaktır.

11. Bu soruda bir santral ile şehir şebekesi arasında 600 A’lik akım taşıyan bir yüksek gerilim hattı
kablosunu gözönüne alacağız. Kablo bakırdan yapılmış olup toplam uzunluğu 100 km ve kesit
alanı da 4.0 cm2’dir. Bakırın özdirenci 1.7 × 10−8 Ωm’dir.

a) (4 puan) Kablonun toplam direncini bulunuz.

b) (3 puan) Kablonun direnci nedeniyle hat üzerinde ne kadar güç ne kaybolur?

c) (3 puan) Eğer bu işle görevli olan kişi siz olsaydınız, bu güç kaybını azaltmak için kablonun
hangi özelliğini nasıl değiştirirdiniz?
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12. R1 = 1.0 Ω, R2 = R3 = 2.0 Ω, V1 = 6.0 V ve V2 = 4.0 V olduğuna göre şekildeki devreden geçen
bütün akımları bulunuz. Bu sorudan puan alabilmeniz için tam olarak doğru sayısal sonuçlara
ulaşmalısınız.
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13. Şekilde görülen RC devresini gözönüne alalım.

a) (2 puan) Anahtarın kapatıldığı t = 0 anında
devreden geçen akım nedir?

b) (2 puan) Devrenin zaman sabitini bulunuz.

c) (6 puan) Akımın başlangıçtaki değerinin
yarısına düşmesi icin geçmesi gereken
zamanı bulunuz.

Not: ln

(

1

2

)

= −0.693
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14. Bir proton (yükü +e = +1.6 × 10−19 C ve kütlesi m = 1.67 × 10−27 kg), şekilde görüldüğü
gibi 0.20 T’lık düzgün bir manyetik alanın bulunduğu bölgeye 30◦’lik bir açıyla ile girmiştir.
Protonunun hızı 3.0 × 106 m/s’dir.

a) (2 puan) Protonun üzerine etki eden kuvvetin yönü nedir?

b) (2 puan) Protona etki eden kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız.

c) (2 puan) Protonun bundan sonraki yörüngesi helis şeklinde mi olur, dairesel mi olur?

d) (4 puan) Protonun çizdiği yörüngenin (helis veya daire) yarıçapını hesaplayınız.

15. Hareket halindeki yüklü bir parçacığa etki eden manyetik kuvvet iş yapmaz ve dolayısıyla
parçacığın kinetik enerjisi değişmez. Uygun formülleri de kullanmak suretiyle bunun nedenini
açıklayınız.


