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10. Sınıf 
Fizik

10. Tekrar Testi

1.  İç direnci önemsiz değişken gerilimli üreteç, direnç, ampermetre ve voltmetre 
V

R

A

Üreteç

ile şekildeki devre oluşturuluyor.

Başta V gerilimi ile çalıştırılan üretecin deney boyunca gerilimi eşit zaman 
aralıklarında ikiye katlanıyor ve son gerilim 8V kadar oluyor.

Buna göre;

I. Ampermetrenin son gösterdiği akım değeri ilk gösterdiği akım değeri-
nin 8 katı kadardır.

II. Akım ve gerilim arasındaki oran deney boyunca sabit kalır.

III. Deney boyunca voltmetrenin gösterdiği değer sabit kalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

2.  Can, Doruk, Elif ve Müge isimli dört arkadaş elektrik ve manyetizma ünitesi kapsamında sınıf içi gösterim yapmışlardır. 
Sınıf içi gösterimin konusu üzerinden akım geçen telin etrafında oluşan manyetik alan ile ilgilidir. Şekil I’deki gibi kurulu 
olan devre üzerinde değişiklik yaparak ortaya çıkan durumlar hakkında bilimsel açıklamalar yapmışlardır.
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Can: Elektrik devresindeki anahtarı kapatıp KL telinden akım geçmesi sağlandığında pusulanın iğnesinin sapması KL 
telinin çevresinde bir manyetik alan olduğunu gösterir.

Doruk: Üreteç ders bağlanarak KL telinden geçen akımın yönü değiştirildiğinde pusula iğnesinin ters yönde sapması KL 
telinin çevresinde ters yönde bir manyetik alan olduğunu gösterir.

Elif: Devreye özdeş bir üreteç daha eklenerek devreden daha fazla akım geçmesi sağlandığında pusula iğnesinin 
daha çok sapması KL telinin çevresinde daha zayıf bir manyetik alan olduğunu gösterir.

Müge: Pusulanın KL teline uzaklığı arttırıldığında pusula iğnesinin daha az sapması ise pusulanın bulunduğu noktada 
daha zayıf bir manyetik alan olduğunu gösterir.

Buna göre sınıf içi gösterimde hangi öğrenciler doğru bilimsel açıklamaları yapmışlardır? 

A) Can ve Doruk B) Can ve Müge C) Doruk ve Elif
D) Can, Doruk ve Müge E) Can, Doruk, Elif ve Müge
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3.  Bir öğrenci grubu ampermetre, voltmetre ve lambalar ile şekildeki gibi bilimsel bir deney tasarlayarak voltmetrenin iç di-
renci çok büyük ve ampermetrenin iç direncinin ihmal edilebilecek kadar çok küçük olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar.
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Buna göre deney ile ilgili;

I. Ampermetrenin iç direncinin çok küçük olduğunu ispat etmek için şekil I ve şekil II’deki devreler kullanılabilir.

II. Voltmetrenin iç direncinin çok büyük olduğunu ispat etmek için şekil III ve şekil IV’deki devreler kullanılabilir.

III. Şekil II ve şekil IV’deki lambalar ışık vermez.

IV. Şekil I ve şekil III’ deki lambalar eşit parlaklıkta yanar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
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4.  Parçalı yapıya sahip kapalı bir boru içerisinde hareket eden akışkanın içinden geçtiği boru parçasının kesit alanı, o par-
çadan geçerken sahip olduğu sürati ve yaptığı basınç değerleri tablodaki gibidir.

Kesit alanı (cm2) Sürat (m/s) Basınç (Pa)

3 36 300

12 9 1200

27 4 2700

48 2,25 4800

75 1,44 7500

108 1 10800

Buna göre;

I. Borunun kesit alanı arttıkça akışkanın sürati azalmıştır.

II. Borunun kesit alanı arttıkça akışkanın basıncı azalmıştır.

III. Akışkanın süratinin en fazla olduğu parçada basıncı en düşük değerdedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

5.  Aynı gerginlikte ve özdeş yaylar üzerinde K, L ve M  dalgaları şekildeki gibidir.

K L M

Oluşturulan dalgalar hakkında yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Dalgaların ilerleme hızlarının büyüklükleri eşittir.
B) Dalga boyu en küçük olan dalga M dalgasıdır.
C) Frekansı en büyük olan dalga M dalgasıdır.
D) Periyodu en küçük olan dalga K dalgasıdır.
E) Genliği en küçük olan dalga L dalgasıdır.
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6.  Dalgaların enerjiyi taşıma yolları ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırılmasına dair oluşturulan venn şeması şekildeki 
gibidir.

I

II

III

Mekanik

Enine

Boyuna

Elektromanyetik

Venn şemasında yer alan I, II ve III numaralı yerlere hangi dalga türleri gelebilir?

I II III
A) Gama ışınları Ses Kızılötesi ışınlar 

B) Deprem Ses Su

C) Ses Su X-ışınları

D) Yay Ses Gama ışınları

E) Ses Su Yay

7.  İrem, su dalgalarının genel özelliklerini açıklayabilmek için yağmurlu bir günde gülün su yüzeyinde yağmur dalgalarının 
oluşturduğu dalga şekillerinin fotoğrafını çekiyor.

İrem su dalgalarına ait özelliklerden hangisinin fotoğraf üzerinden gösterimini yapamaz?

A) Damlalar su yüzeyinde dairesel dalgalar oluşturur.
B) Dairesel dalgalar oluşum sürecinde içten dışa doğru yayılır.
C) Dairesel dalgaların kesiştiği bölgelerde girişim deseni oluşur.
D) Dairesel periyodik dalgalar tepeler ve çukurlardan oluşur.
E) Dalgalar bir engele çarptığında geri yansır.
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8.  Durgun bir havuz ve durgun bir göle aynı yükseklikten bırakılan özdeş taşlarının neden olduğu dalgalar şekildeki gibidir.

Havuz Göl

Havuzda oluşan dalga tam bir daire şeklinde iken gölde oluşan dalganın şekli dairesel olmayan kapalı bir eğri şeklindedir.

Buna göre oluşan bu durum ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Havuzun derinliği her noktada aynıdır.
B) Gölün derinliği her noktada eşit değildir.
C) Havuzda dalga sabit bir süratle yayılır.
D) Gölde oluşan dalgaların her bir noktasının yayılma sürati farklıdır.
E) Gölde oluşan dalgaların her bir parçasının genliği aynıdır.

9.  Fizik öğretmeni öğrencilerine düzlem aynada görüntü oluşumunu anlatmak için şekilde basamakları verilen bir gösterim 
yapıyor.

B

Kalem

Kağıdın bir yarısını
kaplayacak şekilde

büyük bir harf yazıyor.

B

Kağıdı ikiye katlayıp
kapatıyor.

Kalemin arkası ile
görünen izin

üzerinden geçiyor.

BB

Kağıdı
tekrar açıyor.

B

Buna göre öğretmen bu gösterimle;

I. düzlem aynada oluşan görüntünün gerçek olduğu,

II. cisim ve oluşan görüntünün düzlem aynaya göre simetrik olduğu,

III. düzlem aynada oluşan görüntünün cisim ile aynı boyda olduğu

durumlarından hangilerini açıklamaya çalışmıştır?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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10.  Elektrikli cam filmi sistemleri optik özelliğin elektrik akımı ile kontrol edilebildiği sistemlerdir. Filmlerin üzerinden geçen 
elektrik akım süresi ışığın cam filminden geçme miktarını belirler. Bir başka ifade ile ilk durumda opak olan cam filmleri 
elektrik akımı uygulandıkça saydam hale gelir ve elektrik akımı kesildiğinde opak hale geri döner.

Noktasal ışık kaynağı, cam filmi yapıştırılmış dairesel cam ve perdeden oluşan bir düzenek kurulmuştur.

PerdeCam filmi
yapıştırılmış

cam

Noktasal ışık
kaynağı

Üreteç

Buna göre hazırlanan düzenekte;

I. Cam filmi üzerinden akım geçmediğinde perde üzerinde tam gölge oluşur.

II. Cam filmi üzerinden kısa bir süre akım geçmesi sağlandığında perde üzerinde yarı gölge oluşur.

III. Cam filmi üzerinden uzun bir süre akım geçmesi sağlanırsa perde üzerinde oluşan gölge zamanla kaybolur.

durumlarından hangileri gözlenir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

11.  Ağzı açık ve içi boş olan kap esnemeyen bir ip yardımıyla bağlanarak, içi su dolu olan 

İp

Boş kap

Esnek
yay

Su

Tıpa

yerdeki büyük kaba daldırılıyor ve kabın tabanı ile arasına gergin bir yay takılarak sa-
bitleniyor.

Tavana asılı kabın yanında bulunan tıpa çıkaralıp sistemin dengeye gelmesi 
beklenirse hangisi gerçekleşmez?

A) Yayı geren kuvvet değişmez.
B) Kabı tavana bağlayan ipteki gerilme kuvveti artar.
C) Boş kabın içerisine su girişi olur.
D) Yere uygulanan basınç azalır.
E) Büyük kabın tabanına etki eden sıvı basınç kuvveti değişmez.
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12.  Fiber optik kablonun sinyali taşımadan sorumlu ana yapısı, saç teli kadar ince cam iplik ve onu saran farklı cam kapla-
madan oluşmaktadır.

Işının kablo içerisinde taşınması olayının bir kesiti şekildeki gibidir.

P

Fiber optik cam

Cam kaplama

Cam iplik

Işık ışını

Işının cam iplik üzerinde bulunan P noktasındaki hareketi incelendiğinde;

I. Gelme açısı sınır açısından büyüktür.

II. Gelme açısı sınır açısına eşittir.

III. Gelen ışığın yön değiştirmesi ışığın tam yansıması olayıdır.

IV. Işık az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçmeye çalıştığı için kırılmaya uğramıştır.

yargılarından hangileri doğru olur?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, III ve IV

13.  Bir öğrenci kalın iki kitabın arasına yerleştirdiği kağıdın altındaki boşluğa üflediğinde kağıt şekildeki gibi aşağı doğru kıv-
rılıyor.

Kağıt

Şekil I Şekil II

Kağıt

Bu olayın nedenini;

I. üflendiğinde kağıdın ağırlığının artması,

II. kağıdın altındaki hava basıncının azalması,

III. kağıdın üstündeki hava basıncının artması

ifadelerinden hangileri açıklar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
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14.  Aynı maddeye ait tellerin direnç uzunluk ilişkisi grafikteki gibidir.

Uzunluk

Direnç K P

S

R

0

Aynı maddeden yapılmış farklı boyutlardaki teller şekildeki gibidir.

Şekil I

r r
3r 2r

r

Şekil II Şekil III Şekil IV

L

L

L
L

Grafikteki bilgileri kullanılarak şekillerin dirençleri incelendiğinde;

I. Şekil I R telinin direncini gösterirse şekil II S telinin direncini gösterir.

II. Şekil II P telinin direncini gösterirse şekil III R telinin direncini gösterir.

III. Şekil II K telinin  direncini gösterirse şekil IV R telinin direncini gösterir.

IV. Şekil III R telinin direncini gösterirse şekil IV P telinin direncini gösterir.

ifadelerinden hangileri doğru olur?

A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
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15.  Şekildeki periskoplarda iki yansıtıcı ayna yatayla 45° açı yapacak şekilde yerleştirilmiştir.

Periskop 1 Periskop 2

Periskop aracılığıyla ok şeklindeki işaretlere bakan gözler görüntüyü nasıl algılar?

Periskop 1 Periskop 2

A)

B)

C)

D)

E)

16.  Aynı maddeden yapılmış kesitleri şekildeki gibi olan kaplar h yüksekliğine kadar aynı sıvı ile doldurulmuştur.

K L M

A 2A

h

2A

Buna göre;

I. Kapların tabanındaki bir noktada sıvı basınçları eşittir.

II. L ve M kaplarının tabanındaki sıvı basınç kuvvetleri eşittir.

III. Kapların zemine uyguladığı basınçlar eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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17.  Karşısındaki düzlem aynaya bakan Mehmet ayaklarını ve duvarda 

Yer
Tabure

Saat

Mehmet
Ayna

asılı olan saati görememektedir.

Buna göre;

I. Mehmet aynaya yaklaşırsa ayaklarını görebilir.

II. Mehmet aynaya yaklaşırsa duvardaki saati görebilir.

III. Mehmet tabureye oturursa ayaklarını görebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

18.  İnce kenarlı merceğin önüne eşit aralıklarla konulmuş, eşit boydaki K, L, M, N ve P cisimleri şekildeki gibidir.

K L

2F F O

M N P

2F
Asal
eksenF

Buna göre cisimlerin görüntüleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) M cisminin görüntüsü L cisminin görüntüsünden büyük oluşur.
B) K cisminin görüntüsü L cisminin görüntüsünden küçük oluşur.
C) P cisminin sanal görüntüsü oluşur.
D) N cisminin görüntüsü sonsuzda oluşur.
E) L cismin görüntüsü kendi boyundan büyük oluşur.
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19.  X ve Y saydam ortamlarından Y ortamının içinde bulunan ışık kaynağından
X ortamı

K L M

Y ortamı I

 
K, L ve M noktalarına ışık ışınları gönderiliyor.

Buna göre;

I. K noktasına gelen ışın tam yansıma yapıyorsa L noktasına gelen 
ışın ortamları ayıran yüzeye paralel gider.

II. L noktasına gelen ışın tam yansıma yapıyorsa M noktasına gelen 
ışın X ortamına geçer.

III. M noktasına gelen ışın ortamları ayıran yüzeye paralel gidiyorsa K 
noktasına gelen ışın tam yansıma yapar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

20.  Güneşli bir günde özdeş cam bardaklara çeşme suyu koyarak ağızlarını saydam plastik ile kaplayan Ceren, bardağın 
birini koyu renkli kumaş üzerine diğerini ise açık renkli kumaş üzerine koyup bekliyor.

TermometreTermometre

Koyu renkli kumaş Açık renkli kumaş

Güneş

Termometrelerdeki değişimleri inceleyen Ceren bu deneyde hangisine cevap aramış olabilir? 

A) Güneş ışığı hangi renklerden oluşur?
B) Kumaşların rengi güneş ışığını soğurmayı nasıl etkiler?
C) Güneş ışığı hangi yüzeylerden daha iyi yansır?
D) Kumaşların rengi yansıttığı ışığa göre değişir mi?
E) Maddenin cinsi soğurulan güneş enerjisini etkiler mi?


