
TEKRAR
TESTLERİ

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

12. Sınıf 
Fizik

10. Tekrar Testi

1.  Yatay sürtünmesiz düzlemdeki yayın ucuna m kütleli bir cisim bağlanmış ve K ile L noktaları arasında basit harmonik 
hareket yapmaktadır.

m

K O
Denge konumu

Potansiyel Enerji (J)

Zaman (s)0 t1 t2

L

t3 t4

Cisim şekildeki konumundan hareketine devam ederken esnek yayda depolanan potansiyel enerjinin zamana bağlı de-
ğişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır.

m

K O
Denge konumu

Potansiyel Enerji (J)

Zaman (s)0 t1 t2

L

t3 t4

Buna göre;

I. t1 anında cismin hız vektörü ile uzanım vektörü zıt yöndedir.

II. t2 anında cismin ivme vektörü ile hız vektörü aynı yöndedir.

III. t3 anında cisme etki eden net kuvvet sıfırdır.

IV. t3-t4 zaman aralığında cismin ivme ve uzanım vektörü aynı yönlüdür.

V. t3-t4 zaman aralığında cisme etki eden net kuvvet ve hız vektörü aynı yönlüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

2.  Küresel ısınmanın etkisi ile Kuzey ve Güney kutuplarındaki tüm buzulların eridiği ve ortaya çıkan suyun dünya üzerine 
eşit olarak dağıldığı varsayılıyor.

Bu varsayımın sonucu olarak;

I. Dünyanın eylemsizlik torku değişmez.

II. Kutuplardaki buzulların toplam eylemsizlik torkları, dünya yüzeyine eşit dağılan suyun eylemsizlik torkundan daha 
azdır.

III. Dünya’nın açısal hızı azalır.

IV. Günlerin uzunluğu artar.

V. Dünyanın açısal momentumu artar.

durumlarından hangileri gerçekleşmez?

A) I ve III B) I ve V C) II ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve V
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3.  Direnç ve diyottan oluşan şekildeki devre alternatif akım kaynağı ile beslenmektedir.

Direnç

A) Akım

Zaman

Diyot

B) Akım

Zaman

C) Akım

Zaman

D) Akım

Zaman

E) Akım

Zaman

Buna göre direncin üzerinden geçen akımın zamana bağlı grafiği hangisi gibi olabilir?

Direnç

A) Akım

Zaman

Diyot

B) Akım

Zaman

C) Akım

Zaman

D) Akım

Zaman

E) Akım

Zaman
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4.  Hidrojen atomunun enerji seviyeleri şekil I’de, temel hale dönen elektronun yapabileceği ışımalardan bazıları şekil II’de 
verilmiştir.

n= 4

n= 2

n= 1

E(ev)

iyonlaşma

Temel hâl

n= 5→1 n= 4→1 n= 3→1 n= 2→1

n= 3

n= 5
n=   30

-0,54
-0,85

-1,51

-3,4

-13,6

acd b

Buna göre;

I. Temel halde bulunan hidrojen atomunu uyarabilmek için en az 3,4 eV’luk enerji gereklidir.

II. Hidrojen atomunu iyonlaştırmak için en az 13,6 eV’luk enerji gereklidir.

III. Temel hale dönen elektronun şekil II’deki ışımaları yapabilmesi için hidrojen atomu 13,06 eV enerjili elektron ile 
uyarılabilir.

IV. b ışımasının dalga boyu a ışımasının dalga boyundan küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

5.  Serbest hâldeki boyu 2 m olan yayın yay sabiti 100 N/m’dir. Yayın bir ucu sürtünmesiz yatay düzleme sabitlenip diğer 
ucuna 3 kg kütleli cisim bağlanıyor. Yatay düzlemde 10 m/s büyüklüğündeki hızla düzgün çembersel hareket yaptırılan 
sistemde yay x kadar uzuyor.

Yay ortadan ikiye bölünüp bir ucu aynı yatay sürtünmesiz düzleme sabitlenip diğer ucuna 4 kg kütleli cisim bağlanıp v 
büyüklüğündeki sabit hızla düzgün çembersel hareket yaptırılınca yay yine x kadar uzuyor.

Buna göre v hızı kaç m/s büyüklüğündedir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50
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6.  Su dalgalarında girişim konusu için programlanan simülasyon deneyinde aynı anda ve aynı frekansta çalışan iki nokta-
sal dalga kaynağı kullanılmıştır.

Mor
Turuncu

Havuz

4 Hz 2 Hz

Mor
Turuncu

Havuz

Her yerinde derinliği aynı olan dalga leğenin diğer ucunda turuncu ve mor renkli toplar bulunmaktadır. Frekans değeri 
4 Hz’e ayarlanıp kaynaklar çalıştırınca turuncu topun titreştiği mor topun ise titreşimediği gözleniyor. Kaynakların frekan-
sı 2 Hz’e ayarlanıp tekrar çalıştırıldığında mor topun yine titreşmediği, turuncu topun ise daha az titreştiği gözleniyor.

Bu uygulamanın sonucunda öğrenciler;

Melis: Kaynakların frekansı azaltılırsa dalga boyu büyür girişim çizgilerinin sayısı azalır.

Eda: Kaynakların frekansı azaltılırsa dalgaların hızı azalacağından girişim çizgilerinin sayısı azalır.

Mert: Topun titreştiği yerde dalga tepeleri karşılaşırken topun titreşmediği  yerde dalga çukurları karşılaşır.

çıkarımlarını yapıyorlar.

Buna göre hangi öğrencilerin çıkarımları doğrudur?

A) Melis B) Eda C) Mert D) Melis ve Mert E) Eda ve Mert

7.  Süper iletkenler ile ilgili araştırma yapan Meissner ve Ochsenfeld isimli iki araştırmacı süperiletkenlerin manyetik alanı 
yüzeylerinde bölgesel bir elektrik akımı oluşturarak,dışladığını keşfetmişlerdir. Süperiletkenlerin bu davranışı Meissner 
etkisi olarak bilinir.

Buna göre;

ÂB
I.

ÂB
II.

ÂB
III.

maddelerin hangisinde Meissner etkisi gözlenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
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8.  Yatay ve sürtünmesiz bir ortamda özdeş yayların ucuna sırasıyla 2m, m ve 2m kütleli cisimler bağlanmıştır.

I.

II.

III.

k
2 m

2 m

k
m

m
2V

k

4V

2 m
2V2 m

Yayların potansiyel enerjilerinin sıfır olduğu durumda sırasıyla 2v, 4v ve 2v süratli; m, 2m ve 2m kütleli cisimler yaylara 
bağlı olan cisimler ile merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar.

Çarpışıp yapışan kütleler ile basit harmonik hareket yapmaya başlayan yayların salınım periyotları TI, TII ve TIII olmaktadır.

Buna göre TI, TII ve TIII periyotları arasındaki ilişki nedir?

A) TI > TII > TIII B) TII > TIII > TI C) TI = TII > TIII D) TIII > TII > TI E) TIII > TI = TII

9.  Işık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin hızları arttıkça hareket doğrultusundaki boylarında kısalma gözlenir.

Durgun haldeki boyları şekil I’deki gibi olan X, Y ve Z çubukları ışık hızına yakın hızlarda hareket ettiklerinde ölçülen 
boylarına ait sütun grafikleri şekil II’deki gibidir.

X vX

Y vY

Z

Şekil I

vZ

X Y Z
Şekil II

Görünen
uzunluk

Buna göre cisimlere ait vX, vY ve vZ hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?

A) vX = vZ > vY B) vX = vY = vZ  C) vZ > vX > vY D) vZ > vY > vX E) vX > vZ = vY
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10.  Elektromanyetik spektrum düşünüldüğünde radyasyon iki başlıkta incelenebilir. Morötesi ışın ile radyo dalgaları arasın-
daki radyasyona iyonlaştırıcı olmayan radyasyon denirken; X- ışınları, gama ışınları ile alfa ve beta ışımaları ise iyonlaş-
tırıcı radyasyon olarak adlandırılır.

Buna göre iyonlaştırıcı radyasyonun;

I. kütle,

II. hız,

III. enerji

niceliklerinden hangileri iyonlaştırıcı olmayan radyasyondan farklılık gösterir?

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

11.  Şekildeki düşey düzlemde yaya asılı cismin üzerinde pastel boya vardır. 

Cisim

j= sabit

a

G
ra

fik
 k

ağ
ıd

ı

Yay bir miktar aşağı çekilip serbest bırakıldığında cismin üzerindeki 
boya, sabit hızla ilerleyen grafik kağıdına şekildeki gibi işaretler bırak-
maktadır.

Buna göre;

I. Grafik kağıdının hızı artarsa grafik kağıdına çizilen dalganın dal-
ga boyu artar.

II. Yayın ucuna daha büyük kütleli bir cisim takılarak deney tekrarla-
nırsa birim zamanda grafik kağıdına daha az sayıda dalga çizilir.

III. Cisim daha büyük bir kuvvet ile aşağı çekilirse grafik kağıdına çi-
zilen dalganın genliği artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

12.  Bir termal kamera siyah cisim ışıması gözlemek için kuruluyor ve kalibrasyonu yaklaşık 100°C sıcaklığındaki cisimleri 
kırmızı renkte gösterecek şekilde ayarlanıyor. Bu termal kamera ile buzdolabından yeni çıkmış su şişesine, insana ve 
ocakta kaynayan demlikten yeni doldurulmuş çay bardağına bakılıyor.

Buna göre termal kamera ile yapılan gözlemde görüntüler hangi renkte oluşabilir?

Su şişesi İnsan Çay

A) Kırmızı Sarı Mavi
B) Mavi Sarı Kırmızı
C) Kırmızı Mavi Sarı
D) Sarı Kırmızı Mavi
E) Sarı Mavi Kırmızı
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13.  Girdaplı su akıtan bir huni üzerindeki K noktasına konulan tahta parçacık 

Su

K

su aktıkça şekildeki yörüngeyi izliyor.

Buna göre su akarken tahta parçacık ile ilgili;

I. Açısal hızı artmaktadır.

II. Eylemsizlik momenti azalmaktadır.

III. Periyodu azalmaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

14.  P ve N tipi yarı iletkenler birlikte kullanılarak 2 elektronik devre elemanı elde edilmiştir.

• Elektronik devre elemanı 1 (EDE1) : P-N

• Elektronik devre elemanı 2 (EDE2) : P-N-P

Buna göre kısaltmaları verilen elektronik devre elemanları için;

I. EDE2 elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürebilir.

II. EDE2 elektrik akımının geçişinde anahtarlama görevi yapar.

III. EDE1 alternatif akımı doğru akıma çeviren devre elemanıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

15.  0,6 c süratle hareket eden uzay aracının dış kısmında bir lazer ışık kaynağı bulunmaktadır. X, Y ve Z gözlemcileri lazer 
ışık kaynağından çıkan ışınlara bakıyorlar.

X gözlemcisi 0,5 c süratle uzay aracı ile aynı yönde,Z gözlemcisi  0,5 c  süratle uzay aracı ile zıt yönde uzayda hareket 
eden araçların içerisinde; Y gözlemcisi ise uzay boşluğunda durgun halde bulunuyorlar.

Gözlemciler kaynaktan çıkan lazer ışınlarının hızını vX, vY ve vZ olarak algıladıklarına göre; bu hızlar arasındaki 
ilişki nedir?

A) vX > vY > vZ B) vX = vY = vZ C) vY > vX > vZ D) vZ > vY > vX E) vX > vZ > vY
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16.  Kütle çekim kuvveti ile ilgili bir düşünce deneyinde; m kütleli iki cismin yarıçapı m

X

m

Y

büyük ve homojen yapıdaki X gezegeni ile yarıçapı küçük ve homojen yapıda-
ki  Y gezegenin yüzeyinde ağırlıkları aynıdır.

Buna göre;

I. X gezegenin kütlesi Y gezegenin kütlesinden büyüktür.

II. Y gezegenin yoğunluğu X gezegenin yoğunluğundan büyüktür.

III. Gezegenlerin yüzeyinde çekim ivmeleri aynı büyüklüktedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

17.  Alüminyum metalinin 1,19 K sıcaklığında elektrik akımına karşı gösterdiği direnç değeri yaklaşık sıfırdır.

Buna göre alüminyum ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Oda sıcaklığında süperiletken bir maddedir.
B) Elektrik akımını iletmede kayıpları azaltacak malzemeler üretilebilir.
C) Güçlü elektromıknatıslar yapılabilir.
D) Elektrik alan verimliliğini arttıracak malzeme üretilebilir.

E) Belirli bir sıcaklığın altında diyamanyetiktir.

18.  Atom altı parçacıklara ait bilgi notları şekilde verilmiştir.

Doğada serbest halde 
bulunabilen 
parçacıkların ortak adı 
leptondur.

Kuarkların ve 
leptonların ortak adı 
fermiyondur.

Proton ve nötronlar 
kuarklardan oluşur.

Kuarklar gluonlar 
aracılığı ile birbirine 
bağlanır.

Bu bilgi notlarından yola çıkarak;

I. Elektronlar doğada serbest olarak bulunabilir.

II. Kuarklar birbirine bağlanarak daha büyük parçacıkları oluşturabilir.

III. Gluonlar fermiyon sınıfında yer alır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

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

19.  Bir compton saçılması deneyinde gelen foton ile saçılan foton ve elektronun 

ÂPS

ÂPe

a

ÂPG

i

momentum vektörleri arasındaki ilişki şekildeki gibidir.

Buna göre bu olayla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Foton enerjisinin bir kısmını elektrona aktarır.
B) Gelen fotonun dalga boyu saçılan fotonun dalga boyundan küçüktür.
C) Fotonun momentumu vardır.
D) Fotonun kütlesi vardır.
E) Işık tanecikli yapı özelliği gösterir.

20.  Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninin bir kenarına konumlandırılmış kaynak tarafından üretilen m dalga boylu 
doğrusal su dalgaları engel üzerinde bulunan w1 ve w2 genişliğindeki yarıklardan şekildeki gibi geçiyor.

w1

w2

m m

Buna göre m, w1 ve w2 arasındaki ilişki nedir?

A) m > w1 > w2
B) w1 = m > w2
C) w2 > m > w1
D) w1 = m = w2
E) w1 = w2 > m


