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12. Sınıf 
Fizik

9. Tekrar Testi

1.  Kütle çekim kuvvetini anlatacak olan öğretmen sınıf tahtasına şekildeki resmi çizip, kuvvetin büyüklüğüne dair matema-
tiksel bağıntıyı yanına yazmıştır.
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(m: kütle sembolü
 G: kütle çekim sabiti)
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Görsel ve eşitlikten yola çıkarak kütle çekim kuvveti hakkında yorum yapan öğrenciler;

I. Cisimler arası uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

II. Cisimlerin kütlelerinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

III. Kuvvetlerin doğrultusu cisimlerin kütle merkezlerini birleştiren doğru üzerindedir.

IV. Cisimler üzerindeki etkin kuvvetler birbirine eşit kuvvetlerdir.

V. Serbest halde iseler cisimler birbirine doğru sabit hızla hareket eder.

ifadelerini kullanıyorlar.

İfadelerden bilimsel anlamda doğru ve yanlış olanlar hangileridir?

Doğru Yanlış

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

2.  Nanobilim; nano boyutlarda madenin ısıl iletkenliği, elektrik, manyetik ve optik özelliklerinin nasıl değiştiğini açıklayan 
bilim dalıdır. Örneğin; normalde mat olan bakır nano boyutta saydam madde, yanıcı olmayan alüminyum nano boyutta 
yanıcı madde özelliği gösterir. Bu bilgi insan hayatını kolaylaştıracak pek çok malzemenin üretilebilmesine imkân sağlar. 
Nanobilim çalışmalarında ölçeklerin oldukça küçülmesi klasik fizik kurallarını zorlamaktadır.

Buna göre nanobilim ile ilgili;

I. Kuantum fiziğinin ilkelerinden yararlanılır.

II. İstenilen fiziksel özelliklere sahip ürünler ortaya koymaya hizmet eder.

III. Teknolojideki gelişmelere yön verir.

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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3.  K ve L özdeş toplarından K topu sürtünmesi önemsenmeyecek bir yüzeyde iken L topu sürtünmeli yüzeyde durmaktadır.

Sürtünmesiz yüzey Sürtünmeli yüzey

K L

Plastik bir çubukla aynı büyüklükteki kuvvetler ile aynı etkileşim süresi içinde K topuna merkez doğrultusunda ve yataya 
paralel şekilde vurulurken, L topuna ise yarı çapa dik bir noktadan ileri doğru sürtülüyor.

Topların hareketi için yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) K topu yatay zeminde düzgün doğrusal hareket yapar.
B) L topu dönerek ilerler.
C) L topu yatay zeminde düzgün doğrusal hareket yapar.
D) K topunun kinetik enerjisi zamanla azalır.
E) L topu dönme kinetik enerjisine sahiptir.

4.  Sarkaçlı saatlerde sarkacın görevi, dişlilerin hızını düzenlemektir. Dişliler, geçen saniye 

Sarkaç ipi

sayısını sayar ve bu saniyeleri kadran etrafında dönen ibrelerde görüntülenen dakika 
ve saatlere dönüştürür.

Görseli verilen sarkaçlı saatteki sarkaç 30 tam salınımını 1 dakikada yapmaktadır.

Bozulan saat sarkaç boyu dört katına çıkarılarak tamir ediliyor ve saat 03:00’da tekrar 
çalıştırılıyor.

Çalıştırıldıktan 4 saat sonra verilen sarkaçlı saat kaçı gösterir?

A) 04:00  B) 05:00 C) 08:00 D) 09:00  E) 11:00
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5.  Asma köprüler, halatın uzunluğu değişkenlik gösterecek şekilde 
düzenlenmiştir. 

Köprüyü tutan farklı uzunluktaki halatlar köprünün dengesinin 
bozulmasını ve yıkılmasını önlemektedir.

Buna göre,

I. Köprünün her bölgesindeki titreşim frekansının farklı ol-
ması rezonans olayının yıkıcı etkisini azaltır.

II. Köprü çekim ivesinin daha az olduğu bir yerde inşa edilir-
se orta kısmın titreşim frekansı azalır.

III. Köprünün orta kısmında titreşimin frekansı en fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

6.  Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda karşılıklı olarak eşit boyutta delinmiş iki disk aynı düşey mile 0,2 metre aralıkla 
takılmış ve beraber sabit w açısal hızıyla dönmektedirler. Üstte bulunan diskdeki delikten sığabilecek büyüklükte bir bilye 
ilk hızsız olarak bırakılıyor.

0,2 m

w
Bilye

Düşey mil

Bilyenin alt diskdeki delikten diskin ilk turunda geçebilmesi için sisteminin açısal hızının değeri kaç rad/s olmalıdır? 
(g = 10 m/s² ; r  = 3) 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35
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7.  Lunaparktaki dönme dolap, sabit büyüklükte bir hızla 

Mert

Tamer

dönerken, kabinlerde bulunanlar kişiler de dolapla 
birlikte düzgün dairesel hareket yapmaktadır. Dönme 
dolabın bir kabininde 60 kg kütleli Mert, bir başka ka-
bininde ise 90 kg kütleli Tamer şekildeki gibi oturmak-
tadır.

Buna göre;

I. Tamer’in bulunduğu kabinin açısal hızı, Mert’in 
bulunduğu kabinin açısal hızına eşittir.

II. Tamer’in açısal momentumu, Mert’in açısal 
momentumundan büyüktür.

III. Tamer’e etkiyen merkezcil kuvvetin büyüklüğü, 
Mert’e etkiyen merkezcil kuvvetin büyüklüğüne 
eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

8.  O noktasından düşey bir mil etrafında sabit açısal hız (w) ile dönen yatay platformda, m1 ile m2 kütleli cisimler arasında 
bağlı olan ip O noktasının üzerinden geçmektedir ve cisimler platforma göre hareketsizdir. m2 kütleli cisim O noktasına 
m1 kütleli cisimden daha uzaktır.

Mil

O
m1

r1 r2 m2

w

Buna göre,

I. Ortam sürtünmesiz ise m1 kütlesi m2 kütlesinden fazladır. 

II. Ortam sürtünmeli ve ip gerilmesi sıfırdan farklı ise, ip kesildiğinde iki cisimde platformdan fırlar. 

III. Ortam sürtünmesiz ise açısal hız arttırıldığında cisimler savrulmaz.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II D) I ve III E) II ve III
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9.  Şekildeki gibi yatay zemine sabitlenmiş dik çubuklar etrafında dönebilen esnemesiz iplere bağlı K, L ve M cisimleri dur-
gun halde iken , veF F FLK M  kuvvetleri etkisinde aynı anda çembersel hareket yapmaya başlıyor.

K, L ve M’nin kütleleri sırasıyla m, 2m ve m olup bağlı oldukları gergin iplerin uzunlukları r, 2r ve 2r kadardır.

m
K

r
ÂFK

2m
L

2r
ÂFL

m
M

2r
ÂFM

Bir süre sonra cisimlerin sahip olduğu açısal hızlar eşit olduğuna göre uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri  
FK, FL ve FM arasındaki ilişki nedir?

A) FK = FL = FM B) FL > FM > FK C) FK > FM > FL
D) FL = FM > FK E) FK > FL > FM

10.  Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi büyük olan çekirdeklere kararlı, bağlanma enerjisi küçük olan çekirdeklere rad-
yoaktif çekirdek denir.

Bir fisyon olayında 220
88W radyoaktif çekirdeği nötronla bombardıman edilince; 

220
88W + 10n $ 120

40Q + 98
48S + 3 10n + Enerji tepkimesi gerçekleşiyor.

Buna göre tepkime ile ilgili,

I. Denklemde nükleon sayısı korunmuştur.

II. 98
48S çekirdeğinde nükleon başına düşen bağlanma enerjisi 220

88W çekirdeğindekinden daha küçüktür.

III. Ortama ɣ ışınları yayılmıştır.

IV.  98
48S çekirdeği, 220

88W çekirdeğinden daha kararlıdır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve IV D) II ve III E) I, II ve IV
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11.  Şekildeki gibi bir fotoelektrik olay deneyinde ışık şiddetleri eşit olan kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışıklar özdeş metal lev-
halara aynı anda gönderiliyor. Kırmızı ışığın metal levhadan elektron koparamadığı, mavi ışığın gönderildiği levhadan 
kopan elektronların yeşil ışığın gönderildiği levhadan kopan elektronlardan daha büyük hız ile levhadan ayrıldığı tespit 
ediliyor.

Kırmızı Yeşil Mavi

-
-- -

--

Bu deney sonucunda,

I. Gelen ışığın enerjisi eşik enerjisinden küçük olduğundan levhadan elektron kopamaz.

II. Gelen ışığın enerjisi arttıkça kopan elektronların kinetik enerjisi artar.

III. Mavi ışığın frekansı yeşil ışığın frekansından daha fazladır.

bilimsel bilgilerinden hangileri çıkarılabilir?

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

12.  Tabloda bazı metallerin eşik enerjilerinin eV cinsinden değerleri verilmiştir. Metaller üzerine ışık şiddetleri eşit, enerjisi 
8.10-19 J olan paralel ışık demeti düşürülüyor.

Metalin cinsi Eşik enerjisi (eV)
Sodyum (Na) 2,28
Kurşun (Pb) 4,14
Bakır (Cu) 4,70
Platin (Pt) 6,35

Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? (1e = 1,6.10-19 J)

A) Platin metalinden elektron sökülemez. 
B) Bakır metalinden sökülen elektron miktarı sodyum metalinden sökülen elektron miktarından daha fazladır.
C) Eşik enerjisi metalin cinsine göre değişir.
D) Kurşun metalinden sökülen elektronların hızı sodyum metalinden sökülen elektronların hızından daha azdır.
E) Sodyum, kurşun ve bakır metallerinden sökülen elektron miktarı aynıdır.
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13.  Fotoelektrik etkisi ile çalışan sokak lambalarında yer alan devreler 

-
+ -

-
-
-++

-

–

+    

Sokak
lambası

Bobin

Işık

Demir çubuk

şekildeki gibidir.

Gün aydınlanıp metale güneş ışığı düşünce metalden elektron-
lar kopar ve artı uca gider. Böylece devre tamamlanmış olur ve 
devreden akım geçer. Devreden akım geçince mıknatıslık özelliği 
kazanan bobin alt devredeki demir çubuğu kendine doğru çeker. 
Böylece demir çubuk, bağlı olduğu devreyi açar ve bu devreye bağ-
lı olan, sokak lambası üzerindeki akım kesilir.

Buna göre hava karardığında,

I. Demir çubuk serbest kalınca devre kapalı hâle geçer.

II. Fotoelektrik akım kesilir.

III. Bobin mıknatıslık özelliğini kaybeder.

IV. Sokak lambası yanar.

gerçekleşen olayların oluşum sırası nasıldır?

A) II-IV-I-III B) I-II-III-IV C) III-IV-I-II  D) II-III-I-IV E) II-I-IV-III

14.  Çekiç atma atletizm branşının bir dalıdır. Sporcu bir tel ile bağlı ağır metal topu bırakmadan önce bir daire içinde döndürür 
ve fırlatır. Çekici önce yavaş daha sonra hızlı savurur.

Çekici saat yönünün tersi yönde döndüren sporcunun üstten görünümü şekilde verilmiştir.

A

B
D

C

Sporcunun çekici döndürüp fırlatması ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sporcu daha hızlı döndükçe çekiç üzerindeki merkezcil kuvvet artar.
B) Telde oluşan gerilme kuvveti çekice etki eden merkezcil kuvvete eşittir.
C) Sporcu şekildeki anda çekici bıraktığında çekiç C yönünde hareket eder.
D) Şekildeki anda çekicin açısal momentumun yönü B doğrultusu üzerindedir.

E) Şekildeki anda çekicin anlık çizgisel hızı C yönündedir.
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15.  Dönerek öteleme hareketi yapan bir cismin yere temas ettiği yüzeyindeki bir noktanın, öteleme hızının büyüklüğü dönme 
hızının büyüklüğüne eşittir.

K

M

N L

Baston saplı dönen tekerlek oyuncağının üzerinde belirtilen K, L, M ve N noktaları ile ilgili,

I. M’nin yere göre hızı sıfırdır.

II. K’nın açısal hızı L’nin açısal hızından büyüktür.

III. L’nin yere göre hız büyüklüğü N’nin yere hız büyüklüğüne eşittir.

IV. N’nin öteleme hızı M’nin öteleme hızına eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

16.  Çocuk parklarında gördüğümüz görseldeki döner platformu, dönme ekseni etrafında dönebilen bir disk olarak düşünebiliriz.

Sürtünmelerin önemsiz kabul edildiği bir ortamda, platform ve platform üzerindeki çocuk w açısal hızıyla dönmekte iken 
çocuk platformun merkezine doğru yürüdüğünde dönme hızının arttığını farkediyor.

Bu durum;

I. eylemsizlik momentinin azalması,

II. çizgisel momentumun korunması,

III. açısal momentumun korunması

ifadelerinden hangileri ile açıklanır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
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17.  Durgun hâlde bulunan asansörün tavanına bir ucundan sabitlenmiş ve uzunluğu L olan ipin diğer ucuna m kütleli cisim 
bağlanarak oluşturulan sarkaç basit harmonik hareket yapmaktadır. Yukarı yönde harekete geçen asansöre ait ivme-za-
man grafiği şekilde verilmiştir.

Asansör

İvme

a

t
2tI II III 3t

-a

Zaman

L

m

İp

Bu grafiğe göre, sarkacın I, II ve III numaralı zaman aralıklarındaki periyotları TI, TII ve TIII arasındaki ilişki nedir?

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

18.  Negatif yüklü elektroskoba bağlı metal levhaya ışık düşürüldüğünde elektroskobun yapraklarında herhangi bir değişiklik 
gözlenmiyor.

Elektroskop Metal levha

Işık

Bu deney düzeneğinde işlemlerinden hangisi yapılırsa elektroskobun yapraklarında kapanma gözlenir?

A) Işık kaynağının şiddetini arttırma
B) Frekansı daha küçük ışık kullanma
C) Bağlanma enerjisi daha büyük metal levha seçme
D) Dalga boyu daha küçük ışık tercih etme

E) Metal levhanın yüzey alanını arttırma
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19.  Lazer feneri ve el fenerinin perde üzerinde oluşturduğu aydınlık bölge 

Perde

Lazer feneri

El feneri

alanları şekildeki gibidir.

Işık kaynakları perdeye yaklaştırıldığında oluşan aydınlık bölgenin 
lazer feneri için değişmediği, el feneri için azaldığı gözlemleniyor.

Lazer ışık kaynağı tarafından oluşturulan perde üzerindeki aydınlık 
bölgenin değişmemesi lazer ışınlarının hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Aynı dalga boylu ışınlardan oluşması
B) Işınların birbirine paralel olması
C) Çok uzak mesafelere gönderilebilmesi
D) Enerjilerinin yüksek olması
E) Çok yoğun ve şiddetli olması

20.  Bir düşünce deneyine göre; otobüs durağında bekleyen bir kişi, belirli bir hız ile hareket ederek gelen otobüsün farından 
çıkan ışığın hızını, otobüsün hızından bağımsız bir şekilde c ışık hızı olarak algılar.

Hareketli bir kaynaktan yayılan ışığın hızının durgun bir kaynaktan yayılan ışığın hızına denk olarak algılanması-
nın sebebini hangisi en iyi açıklar?

A) Boşlukta ışık hızı sabit değere sahiptir.
B) Işığın yayılması için ortama ihtiyaç yoktur.
C) Elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır.
D) Işığın elektromanyetik dalga olmasıdır.
E) Işık hızı tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır.


