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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 dersin internet sayfasında yayınlanacaktır.

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 ve boşluğun geçirgenliği:
k = 8.99 × 109Nm2/C2 ǫ0 = 8.85 × 10−12C2/Nm2 µ0 = 4π × 10−7Tm/A
Elektronun yükü ve kütlesi:
q
e

= 1.6 × 10−19C 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. Eşpotansiyel yüzeyleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yüklü parçacıklar daima eşpotansiyel yüzeyleri üzerinde hareket ederler.

b) Yüklü bir parçacığı bir eşpotansiyel yüzeyi üzerinde dolaştırırken iş yapmak gerekmez.

c) Elektrostatik durumundaki iletken bir eşpotansiyel yüzeyidir.

d) Eşpotansiyel yüzeyleri asla kesişmez.

e) Eşpotansiyel yüzeyleri daima elektrik alan çizgilerine diktir.

2. Bakır bir telde ortalama yük taşıyıcı yoğunluğu 8.5 × 1028 elektron/m3’tür. Buna göre
0.2A’lik akım taşıyan ve kesit alanı 32mm2 olan bakır bir teldeki elektronların ortalama
sürüklenme hızı nedir?

a) 1.1 × 10−4 mm/s b) 3.3 × 10−4 mm/s c) 4.6 × 10−4 mm/s

d) 7.3 × 10−4 mm/s e) 8.5 × 10−4 mm/s

3. Yapım hatasından ötürü bir lambanın içindeki direncin yarıçapı zaman içinde baslangıçtaki
değerinin yarısına inmiştir. Bu durumda lambanın parlaklığı baslangıçtakine göre

a) Yarıya iner. b) İki katına çıkar. c) Dörtte birine iner.

d) Dört katına çıkar. e) Değişmez.

4. 20Ω’luk bir direnç, emk’sı 12V ve iç direci 0.2Ω olan bir pile bağlanırsa uçları arasındaki
gerilim ne olur?

a) 11.76V b) 11.88V c) 12.0V d) 12.12V e) 12.24V
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5. Bir fotograf makinesi flaşına ait RC devresindeki kapasitörün sığası 16µF’tır. Devrenin
zaman sabiti 5 × 10−4s olduğuna göre devredeki direncin değeri nedir?

a) 11Ω b) 27Ω c) 31Ω d) 54Ω e)90Ω

6. I akımı taşıyan d × h boyutlarındaki dikdörtgen şeklindeki bir devrenin bir kısmı bir B
manyetik alanı içindedir. Yay sabiti k olan bir yay şekildeki gibi devreye bağlanmıştır.
Yaydaki ∆x uzaması ile manyetik alan arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile verilir?

a) B =
k

Id
∆x b) B =

k

Idh
∆x c) B =

kI

dh
∆x d) B =

d

h
Ik∆x e) B =

h

d
Ik∆x

7. Bir kenarı 2cm olan ve 0.1A’lik akım taşıyan kare şeklindeki bir iletken bir manyetik
alana yerleştirildiğinde üzerine etki eden torkun maksimum değeri 1.2 × 10−5Nm oluyor.
Manyetik alanın büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?

a)0.12T b)0.30T c)0.48T d)1.33T e)3.3T

8. Çember şeklindeki bir iletken 1.5A’lik akım taşımaktadır. Çemberin yarıçapı 10cm olduğuna
göre tam çemberin merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü nedir?

a) 1.2×10−6T b) 1.6×10−6T c) 3.8×10−6T d) 4.7×10−6T e) 9.4×10−6T
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9. Sonsuz uzunlukta iki kablo y ve z eksenleri boyunca şekilde görüldüğü gibi pozitif yönlerde
I akımını taşımaktadır. Pozitif x ekseni üzerindeki noktalarda oluşan manyetik alan
aşağıdakilerden hangisi ile verilir?

a) µ0

I

2πx

(

ĵ + k̂
)

b) µ0

I

2πx

(

−ĵ + k̂
)

c) µ0

I

2πx

(

ĵ − k̂
)

d) µ0

I

2πx

(

−ĵ − k̂
)

e) 0

10. 6.0×104A’lik bir yıldırım bir paratönere isabet eder. Bunun sonucunda paratönerden 3.0m
uzaklıkta bulunan ve paratönere paralel olarak 100mA’lik bir akım taşıyan bir kabloya
(birim uzunluk başına) etki eden kuvvet ne olur?

a) 1.2 × 10−4N/m b) 1.4 × 10−4N/m c) 2.7 × 10−4N/m

d) 3.2 × 10−4N/m e) 4.0 × 10−4N/m

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 görüldüğü gibi soldaki levdaha bulunan bir delikten v0 = 5.0×106m/s
hızla girmiştir. Levhaların arasındaki potansiyel farkı 6V ve levhalar arasındaki mesafe
3cm’dir. Buna göre

a) (3 puan) Levhaların arasındaki elektrik alanın büyüklüğü nedir?

b) (3 puan) Elektronun ivmesi ne olur?

c) (4 puan) Elektron sağdaki levhaya ulaşabilir mi? Eğer ulaşabilirse, ulaştığında hızı ne
olur?
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12. Şekilde görülen devre için Kirchhoff kanunlarını kullanarak

a) (5 puan) Bütün akımları bulmamızı sağlayacak denklemleri yazınız.

b) (5 puan) Bu denklemleri çözerek bütün akımları bulunuz.

Not: Bu soruda işlem veya işaret hatası yapmamaya özen gösteriniz. Bu sorudan tam
puan alabilmek icin sonucunuz sayısal olarak tam ve doğru olmalıdır.
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13. Bir elektron 0.050T’lık bir manyetik alana girerek helis şeklinde bir yörüngeyi takip
etmeye başlıyor. Helisin yarıçapı 10mm ardışık çemberleri arasındaki mesafe de 8mm
olduğuna göre elektronun hızının

a) (5 puan) manyetik alana dik bileşeni nedir?

b) (5 puan) manyetik alana paralel bileşeni nedir?
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14. Şekilde görülen küreler iletkendir. σ, Q ve V sırasıyla kürelerdeki yüzeysel yük yoğunluğunu,
toplam yükü ve elektriksel potansiyeli göstermektedir. Eğer R1 = R2/4 ise,

a) (2 puan)
V1

V2

=?

b) (4 puan)
σ1

σ2

=?

c) (4 puan)
Q1

Q2

=?

15. Sonsuz uzunlukta bir kablo, şekilde görüldüğü gibi bir bölgede yarım çember şeklinde
bükülmüştür ve I akımını taşımaktadır. Yarım çemberin merkezinde olusan manyetik
alanı Biot-Savart yasasını kullanarak bulmak istiyoruz. Bunun için şekilde 1, 2 ve 3 ile nu-
maralandırılan bölgelerin o noktada oluşturdukları manyetik alanları ayrı ayrı düşünmemiz
gerekir.

a) (1’er puan) 1 ve 3 ile numaralandırılan bölgelerin o noktada oluşturdukları manyetik
alanlar nedir?

b) (6 puan) 2 ile numaralandırılan bölgenin o noktada oluşturduğu alan nedir?

c) (1’er puan) Bu durumda toplam manyetik alanın yönü ve büyüklüğü ne olur?


