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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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Bazı Sabitler:

Boşluğun elektriksel geçirgenliği ǫ0 = 8.85× 10−12 C2/Nm2

Elektronun yükü: −e = −1.60× 10−19 C elektronun kütlesi: m = 9.11× 10−31 kg
Protonun yükü: +e = +1.60× 10−19 C protonun kütlesi: m = 1.67× 10−27 kg

BİRİNCİ KISIM

1. Bir hidrojen atomunun yarıçapı 5.3 × 10−11 m’dir. Buna göre hidrojen atomunda elektron ve
proton arasındaki Coulomb kuvvetinin büyüklüğü nedir?

a) 2.7× 10−8 N b) 4.3× 10−8 N c) 5.1× 10−7 N d) 6.6× 10−7 N e) 8.2× 10−8 N

2. Yukarıdaki bilgilere göre hidrojen atomumun elekriksel potansiyel enerjisi elektronVolt cinsin-
den neye eşittir?

a) −0.43 eV b) −8.2 eV c) −19 eV d) −27 eV e) −55 eV

3. Şekildeki yükler orijinden eşit uzaklıkta olduğuna göre x-ekseni boyunca elektrik alanını aşağı-
dakilerden hangisi en iyi şekilde temsil eder?

e) x-ekseni boyunca alan sıfırdır.
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4. Şekilde görülen kürenin yüzeyinden geçen elektriksel akı nedir?

a) +2.5 Nm2/C b) −2.5 Nm2/C c) +5.6 Nm2/C
d) −5.6 Nm2/C e) 0

5. İletken bir cismin içineki oyukta +Q yükü bulunmaktadır. Şekilde gösterilen bölgelerin hangi-
sinde elektrik alan sıfırdır?

a) Sadece I bölgesinde.
b) Sadece II bölgesinde.
c) Sadece III bölgesinde.
d) I ve III bölgesinde.
e) Hiçbir yerde sıfır değildir.

6. Şekilde görülen metal makas net bir yük taşımaktadır. Elektrik
alanın en güçlü olduğu bölge hangisidir?

7. Bir bölgede elektriksel potansiyel V = 4ax2y + bx şeklinde değişmektedir. Buna göre elektrik
alanın z bileşeni nedir?

a) 8axy b) b c) 8axy + b d) 4ax2 e) 0
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8. Şekilde görülen devredeki a ve b noktaları arasındaki potansiyel farkı nedir?

a) 12 V b) 12 µV c) 2 V d) 2 µV e) 0

9. Plakaları arasındaki bölge tümüyle dielektrik sabiti K = 3.0 olan bir malzeme ile dolu olan bir
kapasitör bir üretecin uçları arasına bağlanmıştır. Eğer bu malzeme plakalar arasından çekilip
çıkartılırsa kondansatörde depolanan enerjiye ne olur?

a) Üç katına çıkar. b) Üçte birine iner.
c) Dokuz katına çıkar. d) Dokuzda birine iner.
e) Değişmez.

10. Şekildeki devrede 2.0 µF ’lık kondansatörün taşıdığı yük nedir?

a) 4 µC b) 8 µC c) 12 µC d) 16 µC e) 24 µC

Cevaplar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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İKİNCİ KISIM

11. Dünya’nın yüzeyinde, yönü yere doğru, büyüklüğü ise 150 N/C olan bir elektrik alan vardır.
Bunu bilmeyen bir uzaylı elindeki elektron tabancasını 5.0 m ötedeki bir hedefe ateşler. Elekt-
ronların tabancadan çıkış hızları v0 = 5.0× 107 m/s ise uzaylı hedefini

a) (3 puan) hangi yönde (yukarı yönde mi yoksa aşağı yönde mi?)

b) (5+2 puan) ne miktarda (h =?)

şaşırır?
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12. İçi boş bir küresel kabuk üzerine −Q/2 yükü düzgün şekilde dağılmıştır. Kürenin merkezinde
+Q noktasal yükü bulunmaktadır. Buna göre

a) (5 puan) kürenin içinde,

b) (5 puan) kürenin dışında

elektriksel alanın ne olduğunu Gauss kanununu kullanarak bulunuz.
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13. Şekilde görülen levhanın boyutları çok büyüktür ve her iki yüzeyine de yayılmış şekilde σ = 5.0
µC/m2’lik bir yük yoğunluğu ile yüklenmiştir. a ve b noktaları levhadan sırasıyla ra = 2.0 mm
ve rb = 5.0 mm uzaklıkta bulunmaktadır. Buna göre

a) (2+2 puan) Levha yakınında elektrik alan nedir?

b) (2+2 puan) a ve b noktaları arasındaki gerilim nedir?

c) (2 puan) Eğer bir proton a noktasından serberst bırakılırsa b noktasına ulaştığında kinetik
enerjisi elektronvolt cinsinden ne olur?
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14. Aşağıdaki soruları bir iki cümle ile yanıtlayınız.

a) (4 puan) Elektrik alan çizgileri neden kesişmezler?

b) (4 puan) Eşpotansiyel çizgileri neden kesişmezler?

c) (2 puan) Elektrik alan çizgileri ile eşpotansiyel çizgileri arasındaki ilişki nedir?

15. Paralel plakalı bir kondansatör şekilde görüldüğü gibi bir pilin uçlarına bağlanmış ve Q yükü
ile yüklenmiştir. Eğer kondansatörün plakalarının alanı arttırılırsa

a) (2 puan) kondansatörün uçları arasındaki gerilim . . . . . . . . . . . . . . . (artar/azalır/değişmez).

b) (2 puan) kondansatörün sığası . . . . . . . . . . . . . . . (artar/azalır/değişmez).

c) (3 puan) kondansatörün yükü . . . . . . . . . . . . . . . (artar/azalır/değişmez).

d) (3 puan) Bu prensiple çalışan cihazlara bir örnek veriniz.


