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10. Sınıf 
Fizik

9. Tekrar Testi

1.  Hoparlörler, elektrik akımı ile aktifleşen elektromıknatısın kendisini çevreleyen doğal mıknatısı itip çekmesi sonucu me-
kanizmaya bağlı olan diyaframı titreştirmesi prensibi ile çalışan aletlerdir.

Titreşen diyafram
Bobin

Doğal
mıknatıs

Hoparlör ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Diyaframın titreştirdiği hava molekülleri çevreye yayılır.
B) Elektrik akımın büyüklüğü artarsa ses dalgalarının hava ortamındaki hızı değişmez.
C) Titreşen diyafram mekanik dalga oluşturur.
D) Elektromıknatısın doğal mıknatısı daha fazla sayıda itip çekmesi oluşan sesin frekansını artırır.
E) Diyaframın büyüklüğü oluşan sesin frekansını etkilemez.

2.  K, L ve M özdeş lambaları ve iç direnci önemsiz üreteçle şekildeki elektrik devresi kuruluyor.

K

+

X

Y

V

L M

-

Şekildeki elektrik devresinde X ve Y anahtarları açık iken eşit parlaklıkta yanan lamba sayısı n1, yalnız X anahtarı kapa-
tıldığında eşit parlaklıkta yanan lamba sayısı n2, X ve Y anahtarları beraber kapatıldığında eşit parlaklıkta yanan lamba 
sayısı n3 olmaktadır.

Buna göre n1, n2 ve n3 nedir?

n1 n2 n3

A) 3 2 4
B) 2 2 2
C) 4 2 3
D) 3 1 3
E) 4 3 2
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3.  Mustafa babasıyla ilk kez geldiği Ankara’da metroya binme fırsatı bulmuş; metro istasyonuna geldiklerinde peronlardaki 
sarı çizgiyi fark ederek babasına ne anlama geldiğini sormuştur. Babası bu çizgiyi geçmenin tehlikeli olduğunu çünkü 
metro hareket ettiğinde hava akımı nedeniyle basınç farkı oluştuğunu ve bu basınç farkının da insanları metroya doğru 
çektiğini söylemiştir. 

Babanın açıklamaya çalıştığı fizik ilkesi hangisidir? 

A) Pascal B) Bernoilli  C) Görelilik  D) Eylemsizlik  E) Archimedes

4.  Şekildeki katı cisim sıvı içerisinde dengededir. Bu düzenek yer çekimi ivmesinin daha büyük olduğu bir ortama götürülüyor.

Öğrenciler;

Ali : “Cismin batan hacmi azalır.” 

Ayşe : “Cisme etki eden kaldırma kuvveti artar.”

Betül : “Cisim sıvı içerisinde biraz daha aşağıya inerek dengede kalır.” 

yorumlarını yapıyor.

Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar bilimsel olarak doğrudur?

A) Ayşe  B) Betül C) Ayşe ve Ali D) Ayşe ve Betül E) Ali ve Betül

5.  İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş dirençler ile kurulu devre şekildeki gibidir.

+

R R R

II

I

-

Devrede I ve II numaralı bölmelere hangi devre elemanları bağlanırsa dirençler paralel bağlanmış olur?

A) Her iki bölmeye de direnç 
B) Her iki bölmeye de voltmetre 
C) Her iki bölmeye de ampermetre 
D) I. bölmeye ampermetre, II. bölmeye voltmetre 
E) I. bölmeye voltmetre, II. bölmeye ampermetre
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6.  Bir üreteç ile K, L, M ve N lambaları kullanarak kurulan şekildeki devrede bütün lambalar ışık vermektedir. Melih I, II ve 
III numaralı yerlere devre elemanları olan ampermetre, voltmetre ve dirençlerden rastgele bağlıyor.

K

L

N

M

+-

I II

III

Melih devre elemanlarını bağladıktan sonra sadece L ve N lambalarının ışık vermeye devam ettiğini gözlemliyor.

Buna göre I, II ve III numaralı yerlere bağlanan devre elemanları hangisi gibi olabilir?

I II III

A) Direnç Ampermetre Voltmetre
B) Voltmetre Ampermetre Ampermetre
C) Voltmetre Direnç Direnç
D) Ampermetre Voltmetre Direnç
E) Ampermetre Ampermetre Voltmetre

7.  Katı cisimlerin yüzeye uyguladığı basıncı etkileyen değişkenleri belirlemek için, katı bir cisim farklı şekillerde, tuz dolu 
kabın içindeki tuzun yüzeyine bırakılıyor. Bu katı cismin tuza batma miktarları şekillerdeki gibidir.

Tuz Tuz Tuz

Buna göre,

I. Katı cismin uyguladığı basınç artınca tuza batma miktarı artmıştır.

II. Basınç kuvveti artınca katı cismin tuza batma miktarı azalmıştır.

III. Katı cismin üzerine ağırlık konulunca yapılan basınç artmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
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8.  Aynı cins sıvıların bulunduğu kaplardan birine içerisinde bir miktar gaz ve aynı cins sıvıdan bulunan cam tüp ters çevrilip 
sıvıya batırılıyor. Diğer kapta ise şişirilmiş esnek balon, esnek olmayan ip yardımıyla kabın tabanına bağlanıyor.

h

Musluk

Esnek balon

Sıvı

Sıvı
İp

Gaz

Buna göre musluk açılıp alttaki kaba bir miktar sıvı akışı sağlandığında hangisi gerçekleşmez?

A) h yüksekliği artar.
B) İp gerilmesi azalır.
C) Balona etkiyen kaldırma kuvveti azalır.
D) Balonun iç basıncı azalır.
E) Cam tüpün içindeki gazın basıncı azalır.
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9.  Eşit uzunluktaki demir ray parçalarının üzerine yarı dolu özdeş cam şişeler şekildeki gibi yerleştiriliyor.

K, M ve N şişelerinin bulunduğu raylara özdeş tokmaklar ile aynı kuvvetle bir kez, L şişesinin bulunduğu raya ise aynı 
anda iki özdeş tokmak ile aynı kuvvetle bir kez vuruluyor.

K

NM

L

Vurulma işlemleri aynı anda yapıldığına göre,

I. M şişesindeki su N şişesindeki sudan önce titreşmeye başlar.

II. L şişesindeki su K şişesindeki sudan daha fazla titreşir.

III. M şişesindeki su L şişesindeki sudan önce titreşmeye başlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

10.  Üstten görünümü şekildeki gibi olan derinliği her yerde eşit dalga leğeninde özdeş K1 ve K2 doğrusal dalga kaynakları 
aynı frekansta ve aynı fazda çalışmaktadır.

K1

Dalga sönümleyici

Dalga çukuru ; Dalga tepesi

K2

X

Y
Z

( (

Buna göre X, Y ve Z noktalarının girişim durumları nedir? 

K1

Dalga sönümleyici

Dalga çukuru ; Dalga tepesi

K2

X

Y
Z

( (

X Y Z
A) Katar Düğüm Katar
B) Katar Düğüm Düğüm
C) Düğüm Katar Düğüm
D) Katar Katar Düğüm
E) Düğüm Düğüm Katar



9. Tekrar Testi

MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

11.  Özdeş kırmızı ve mavi renkli tahta masalar üzerine aynı miktarda kuru deniz kumu bırakılmıştır.

Masaların diğer ucuna saniyede n kez masaya vuracak şekilde ayarlanmış, ince uçlu motorlu kaynaklardan kırmızı ma-
saya bir tane, mavi masaya ise iki tane takılmıştır.

Kırmızı Mavi

Kaynaklar aynı anda çalıştırılmaya başlandığına göre,

I. Mavi masa üzerindeki deniz kumlarının toplam kinetik enerjisi kırmızı masadakilerden daha fazladır. 

II. Mavi masanın titreşim frekansı kırmızı masanın titreşim frekansından fazladır.

III. Kırmızı masadaki deniz kumlarının ortalama masadan uzaklaşma mesafesi mavi masadakilerden daha fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

12.  Ali üç katmanlı bir engelin arkasında bulunan ses kaynağı tarafından üretilen ses dalgalarını duyabilmektedir. I, II ve III 
numaralı katmanların kalınlıkları sırasıyla 2L, 3L ve L kadar olup, maddenin farklı hâllerinde olduğu bilinmektedir.

L

Ali

3L2L

Ses
kaynağı

IIIIII

Kaynaktan çıkan ses dalgalarının Ali’ye en kısa sürede ulaşması için I, II ve III numaralı ortamlar maddenin hangi 
hâllerinde olmalıdır?

I II III
A) Gaz Sıvı Katı
B) Katı Sıvı Gaz
C) Sıvı Katı Gaz
D) Sıvı Gaz Katı
E) Gaz Katı Sıvı
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13.  Ses dalgalarının farklı ortamlarda ve farklı sıcaklıklarda yayılma hızlarına ait bazı veriler tabloda verilmiştir.

Ortam Yayılma hızı (m/s) Sıcaklık (°C)

Bakır 3500 20
Bakır 3400 0

Plastik 135 20
Plastik 100 0
Hava 344 20
Hava 332 0

Sıcaklığı 20°C olan bir ortamda, Ayşe ve Emir plastik bardak ve bakır bir tel kullanarak oyuncak bir telefon yapmışlardır.  
Oyuncak telefon aracılığıyla Emir, Ayşe’nin konuşmalarını duymaktadır.

EmirAyşe

Ayşe ve Emir’in yaptığı oyuncak telefon üzerinden gerçekleşen iletişim hakkında yapılan yorumlardan hangisi 
yanlıştır?

A) Ses dalgalarının hızı plastik bardaktan bakır tele geçerken artar.
B) Ses dalgalarının frekansı bakır telden plastik bardağa geçerken azalır.
C) Aynı deneyi sıcaklığı 0°C olan bir ortamda gerçekleştirirlerse; Emir, Ayşe’nin sesini daha geç duyar.
D) Daha kısa bir bakır tel kullanılırsa Emir, Ayşe’nin sesini daha kısa sürede duyar.
E) Ayşe’den çıkan ses dalgaları plastik bardağa geçerken dalgaların frekansı değişmez.
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14.  Mehmet’in büyük bir akvaryumu vardır. Şekilde gösterildiği gibi hava kabarcıkları akvaryumun altından su yüzeyine yük-
selmektedir. Mehmet su içindeki bir hava kabarcığı hakkında tablodaki bilgilere sahiptir.

Hava kabarcığı

Hava kabarcığı hacmi (mm3) Hava kabarcığı üzerindeki basınç (Pa)

Yüzeydeki hava kabarcığı 8,8 100000

Tabandaki hava kabarcığı 8 110000

Bu olayı tablodaki veriler ile yorumlayan Mehmet,

I. Hava kabarcığının hacmi arttıkça üzerine etki eden kaldırma kuvveti değişmez.

II. Hava kabarcığı yükseldikçe kabarcığın içindeki hava basıncı azalır.

III. Hava kabarcığı yükselirken kütlesi değişmediği için hızı da değişmez.

ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu söyleyebilir?

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

15.  Melek Öğretmen elektrik devre elemanlarının işlevi hakkında “Elektrik akımının şiddetini ölçen aletlere ampermetre de-
nir. Ampermetre,elektrik devresinden geçen akımın geçişine zorluk göstermemelidir . Ampermetre devreye seri bağlan-
malıdır.” bilgisini verir. Daha sonra öğrencilerine ideal bir ampermetre oluşturmak için ampermetrenin içindeki iletkenin 
nasıl seçilmesi gerektiğini sorar. 

Öğrenciler;

I. Özdirenci küçük bir iletken seçilmelidir.

II. Aynı maddeden yapılmış aynı kesitli iletkenlerden boyu uzun olan seçilmelidir.

III. Aynı maddeden yapılmış aynı uzunluktaki iletkenlerden kesit alanı büyük olan seçilmelidir.

cevaplarını verirler.

Buna göre öğrencilerin verdikleri cevaplardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
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16.  Ceyda ve Sıla’nın yaptığı deneyde kaynak tarafından oluşturulan su dalgaları şekilde gösterilen 50 m uzunluğundaki bir 
kapalı dalga havuzunun yüzeyi boyunca ilerlemektedir. 

1 m

10 m 30 m 5 m 5 m

1 m

2 m

Kaynak

Hız

Havuz
boyunca
mesafe0 10 20 30 40 50

Ceyda havuzun uzunluğu boyunca su dalgalarının hızının değişimi için şekildeki grafiği çizmiştir.

1 m

10 m 30 m 5 m 5 m

1 m

2 m

Kaynak

Hız

Havuz
boyunca
mesafe0 10 20 30 40 50

Sıla grafiğin yanlış olduğunu belirtmek için;

I. Sığ ortamdan derin ortama geçen dalgaların frekansı artacağından dalgaların hızı da artar.

II. Derin ortamdan sığ ortama geçen dalgalarının frekansı değişmeyeceğinden hızı azalır.

III. Sığ ortamdan derin ortama geçen dalgaların hızı artacağından dalga boyları da artar

bilimsel açıklamalarından hangilerini söylemesi doğru olur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 
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17.  Görselde bir vinç operatörü olan Mehmet’in çamurlu bir zeminde şantiyedeki çalışma günü gösterilmektedir.

Mehmet vince doğru yürürken çamura batmaya başlar ve önünde bulunan çamur üzerindeki geniş tahta paleti kullana-
rak palet boyunca yürüyüp vince çıkar. Mehmet vinç kancası ile ağır bir yükü kaldırdığında vinç çamura batmamaktadır.

Buna göre Mehmet’in şantiyedeki çalışması ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Vincin palet yüzeyinin geniş olması zemine uygulanan basıncı azaltır.
B) Mehmet tahta paletin üzerine çıktığında birim çamurlu yüzeye ağırlığından kaynaklı etkiyen kuvvet azalır.
C) Mehmet vinç kancası ile yükü kaldırdığında zemine etki eden basınç kuvveti değişmez.
D) Mehmet tahta paletin üzerine çıktığında Mehmet’in bastığı zemine uyguladığı basınç kuvveti değişmez.
E) Mehmet vince bindiğinde vincin zemine uyguladığı basınç kuvveti artar.
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18.  Fizik öğretmeni dirençlerin seri ve paralel bağlanması durumunda devre akımının nasıl değiştiğini göstermek istemek-
tedir. Bunun için simülasyon programını kullanarak ampermetre, özdeş üreteç ve özdeş dirençlerle dört farklı elektrik 
devresi oluşturur.

+ -

+ - + -

+ -A

A

A

A

I. Devre

III. Devre

II. Devre

IV. Devre

Fizik öğretmeni öğrencilerinden ampermetrelerde okunan değerlere ait sütun grafiği çizmelerini istemektedir.

Doğru çizilen grafik için;

I. En uzun sütun III. devrenin akım değerine aittir.

II. En kısa sütun II. devrenin akım değerine aittir.

III. II. devrenin akım sütunu IV. devrenin akım sütunundan daha uzundur.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19.  Aynı ortamda bulunan ağzı açık özdeş şişelerdeki su seviyeleri şekildeki gibidir.

K L M

  K L M

Frekans

Ses 
dalgaları

I. 

şişelere üflendiğinde
  K L M

Frekans

Ses 
dalgaları

II. 

şişelere vurulduğunda
  K L M

Hız (Hava ortamında yayılma)

Ses 
dalgaları

III. 

şişelere vurulduğunda

Şişelerin ağız kısmından aynı şekilde üfleyerek ve şişelere aynı sert bir cisimle aynı kuvvetle vurarak oluşturulan ses 
dalgalarına ait grafikler çizilmiştir.

K L M

  K L M

Frekans

Ses 
dalgaları

I. 

şişelere üflendiğinde
  K L M

Frekans

Ses 
dalgaları

II. 

şişelere vurulduğunda
  K L M

Hız (Hava ortamında yayılma)

Ses 
dalgaları

III. 

şişelere vurulduğunda

Buna göre çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?

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

20.  Şekilde verilen Venturi tüpü akışkanların hızını ölçmek için             

h

X bölmes�
Y bölmes�

sıvı

kullanılan bir ölçü aletidir. Altta yer alan U borusu sayesinde akış-
kanın hızı ile basıncı arasındaki ilişkiden yararlanılarak ölçüm 
sağlanır. Tüpün iki ucu açık ve tüp iki farklı kesitte borudan oluştu-
rulmaktadır.

Buna göre,

I. Akışkanın X bölmesindeki hızı Y bölmesindeki hızından kü-
çüktür.

II. Akışkanın Y bölmesinde basıncı X bölmesindeki basıncın-
dan daha azdır.

III. Y bölmesinin kesit alanı azaltılırsa U borusundaki sıvı sevi-
yeleri arasındaki fark artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

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


