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Başlama saati: 11:00
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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
verilmeyecektir. 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 ala-
mazsınız.

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 ve-
rilmeyecektir.

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:
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

BİRİNCİ KISIM

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

1. Şekilde orijinde bulunan +q yüküne etkiyen kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
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e) 0

2. Elektrik alan çizgilerinin belirli bir bölgede yoğunlaşmaları bize ne söyler?

a) Elektrik alanın bu bölgede daha güçlü olduğunu.

b) Elektrik alanın bu bölgede daha zayıf olduğunu.

c) Elektrik alanın bu bölgede daha pozitif olduğunu.

d) Elektrik alanın bu bölgede daha negatif olduğunu.

e) Elektrik alanın bu bölgede daha hızlı değiştiğini.

3. Elektrostatik dengedeki bir iletken için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğru değildir?

a) İletkenin içindeki elektrik alan sıfırdır.

b) İletkenin yüzeyindeki elektrik alan yüzeye diktir.

c) Yükler iletkenin sivri köşelerinde daha fazla toplanır.

d) İletkenin içinde her yerde elektriksel potansiyel aynıdır.

e) İletkenin yüzetinde potansiyel sıfırdır.
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4. Büyüklüğü 20 N/C olan düzgün bir elektrik alana, şekilde gösterildiği gibi alan ile θ = π/6
açısı yapacak şekilde konulmuş olan 10 cm2’lik düz bir yüzeyden geçen akı aşağıdakilerden
hangisidir?

a) 0.010 Nm2/C b) 0.020 Nm2/C c) 0.017 Nm2/C d) 0.014 Nm2/C e) 0

5. Şekilde görülen iletken kürelerden içteki +3 kV, dıştaki +17 kV elektriksel potansiyelde
tutulmaktadir. 3µC’luk bir yükü içteki küreden dıştaki küreye sabit hızla taşımak için
dış kuvvetin yapması gereken iş ne kadardır?

a) 4.2 × 10−2J b) −4.2 × 10−2J c) 5.1 × 10−2J d) −5.1 × 10−2J e)−0.9 × 10−2J

6. Şekildeki levhalar arasındaki mesafe d = 2 cm’dir. Bir elektron levhaların arasından
geçerken kinetik enerjisi 50 eV arttığına göre, levhalar arasındaki potansiyel farkı nedir?

a) 0.25V b) 1V c) 25V d) 50V e) 100V
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7. Fotoiletken maddeler üzerlerine ışık düşürüldüğü zaman iletken hale gelirler. Bu maddeler
aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

a) Işıklı neon lambaları b) Fotokopi makineleri c) Paratönerler

d) Televizyon tüpleri e) Yukarıdakilerin hepsi

8. Elimizde her biri 2µF’lik beş tane özdeş kapasitör olduğunu düşünelim. Bunları kulla-
narak 220 V potansiyel farkı altında en fazla ne kadar enerji depolayabiliriz?

a) 0.0121J b) 0.0605J c) 0.968J d) 0.484J e) 0.242J

9. Bakırın öz direci 1.72 × 10−8Ω.m’dir. 10m uzunluğundaki #10 telin (çapı 0.2588 cm)
direnci ne olur?

a) 0.103Ω b) 0.0111Ω c) 0.0327Ω d) 0.0905Ω

e) Elektron yoğunluğunu bilmeden bir şey söyleyemeyiz.

10. 1.5 kW gücündeki bir çamaşır makinesi çamaşırları 2 saaatte yikamaktadır. Elektriğin
kWh’i 15 kuruş olduğuna göre, bu makine ile bir kez çamaşır yıkamanın maliyeti nedir?

a) 22.5 kuruş b) 45 kuruş c) 11.25 kuruş d) 90 kuruş e) 30 kuruş

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. Şıklı ol-
mayan sorularda kısmı puan verilmeyecektir. Şıklı sorularda ise kısmi puan
şıkların başlarında belirtildiği şekilde verilecektir. Bu soruların yanıtlarını
sorunun altında boş bırakılan kısma yazınız. Yanıtınız için ek kağıt kul-
lanmanıza izin verilmeyecektir. Eğer yanıtınız bu boşluğa sığmayacak kadar
uzunsa büyük ihtimalle doğru yolda değilsiniz demektir.

11. Bir elektron şekilde görülen levhaların arasına v0 hızıyla girmiştir.

a) (2 puan) Elektronun yörüngesini kabaca çiziniz.

b) (2 puan) Levhalar üzerindeki yük yoğunluğunun mutlak değeri σ = 3.0 × 10−15C/m2

olduğuna göre elektronun geçtiği bölgede elektrik alan nedir?

c) (2 puan) Elektronun üzerine etki eden kuvvetin büyüklüğü nedir?

d) (2 puan) Elektronun düşey yöndeki ivmesi ne olur?

e) (2 puan) Elektronun 1.5 × 10−5s sonra düşey yönde ne kadar sapmış olur?
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12. +Q yükü şekilde görüldüğü gibi uzunluğu L olan bir cubuğun üzerine düzgün bir şekilde
yayılmıştır. Cubuğun bir ucundan r uzaklığındaki bir noktada oluşan elektrik alanı bul-
mak istiyoruz.

a) (2 puan) Simetriden faydanalarak elektrik alanın yönünü şekil üzerinde gösteriniz.

b) (4 puan) Elektrik alanı veren integrali yazınız. (Bir sonrakı şıktan puan alabilmek
için bu şıkkı doğru yapmalısınız.)

c) (4 puan) Bu integrali alarak elektrik alanın büyüklüğünün E =
kQ

L

(

1

r
−

1

r + L

)

ile

verildiğini gösteriniz.
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13. Sonsuz uzunlukta çizgisel ve düzgün bir yük dağılımını göz önüne alalım. Çizgisel yük
yoğunluğu λ olsun. Şekilde görüldüğü gibi merkezden R uzaklığında elektriksel alanı
Gauss kanunu yardımıyla bulmak istiyoruz.

a) (2 puan) Simetriden faydanalarak elektrik alanın yönünü şekil üzerinde gösteriniz.

b) (3 puan) Elektrik alanı bumamıza yardımcı olacak uygun bir Gauss yüzeyi çiziniz.

c) (5 puan) Gauss kanununu kullanarak elektrik alanın büyüklüğünün E =
λ

2πǫ0R
ile

verildiğini gösteriniz.

14. Paralel plakalı bir kondansatör şekilde görüldüğü gibi bir pilin uclarına bağlanmıştır ve
Q yükünü taşımaktadır.

a) (6 puan) Eğer kondansatörün levhaları arasındaki mesafeyi yarıya indirirsek depolanmış
olan yük nasıl değişir?

b) (2’şer puan) Bu prensibi kullanarak çalışan cihazlara iki örnek veriniz.
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15. C = 1µF olduğuna göre,

a) (4 puan) Şekildeki sistemin eşdeğer sıgasını bulunuz.

b) (3 puan) En solda bulunan kapasitörün uçları arasındaki gerilimi

c) (3 puan) Ve bu kapasitörde biriken yükü bulunuz.


