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YASAL UYARI

Bu fas�kül 5846 sayılı yasanın hükümler�ne göre kısmen ya da tamamen basılamaz, dolaylı dah� 
olsa kullanılamaz; fotokop� ya da başka b�r tekn�kle çoğaltılamaz. Her hakkı saklıdır ve Ertan 

S�nan Şah�n �le Uğur Yıldırım'a a�tt�r.



ERTAN SİNAN ŞAHİN UĞUR YILDIRIM

Değerl� öğrenc�ler,

S�zlerle oldukça uzun b�r yolculuğa çıkıyoruz. Hedef�m�z, f�z�ğ� anlayarak öğrenmek. El�n�zdek� kaynak, 
bu zorlu yolculukta, s�z�n �ç�n her şey� daha kolaylaştırmak �ç�n hazırlandı.

Derslere çalışırken, ders v�deolarımızda yaptığımız öner�lere d�kkat etmen�z son derece öneml�. 
Dersler�n �şlen�ş�, hazırlanan �çer�kler, seç�len sorular ve uygulanan anlatım yöntem� baştan sona 
özenle kurgulandı. 

Ezberden uzaklaşmanız, kavramları doğru b�r şek�lde öğrenmen�z ve kavram yanılgılarından 
sıyrılmanız b�z�m �ç�n temel hedeflerd�r. Bu temel hedefler� gerçekleşt�rd�kten sonra, soru 
çözümler�yle b�lg�ler�n�z� pek�şt�rmen�z� böylece ün�vers�teye g�r�ş sınavlarına hazır hale gelmen�z� 
amaçlıyoruz.

Dersler�n �şlen�ş sırası, önerd�ğ�m�z çalışma sırasıdır. Bu sıralamada değ�ş�kl�kler yapmadan önce, 
hang� dersler�n hang� derslerden önce öğren�lmes� gerekt�ğ�n� b�lmen�zde yarar var.

Bu dersler 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrenc�ler� �le sınavlara hazırlanan l�se mezunu öğrenc�ler tarafından 
kullanılab�l�r. Kaçıncı sınıftaysanız, o sınıfta yer alan konuların dersler�ne çalışab�l�rs�n�z.

V�deoları �zlerken sık sık durdurup notlar almaktan ve anlamadığınız yerler� ger�ye alıp �zlemekten 
çek�nmey�n. “Sıra sende” sorularıyla mutlaka �lk önce kend�n�z uğraşın. “Sıra sende” soruları dersler�n 
b�r parçası olduğu �ç�n soruları doğru çözsen�z de çözümler� mutlaka �zley�n. Testler� de önce kend�n�z 
çözün ardından çözümler� �zley�n. 

Unutmayın! Dersler�n en öneml� b�leşen� s�zlers�n�z. S�z, derslere ne kadar dâh�l olursanız her şey o 
kadar kolay olacaktır.

Onl�ne eğ�t�m�n sunduğu �mkânlardan en �ler� düzeyde faydalanarak b�rl�kte başaracağımıza 
�nanıyoruz.

Hep�n�ze �y� çalışmalar…

Sunu



Öncel�kle dersler� �zleyeb�lmek �ç�n 
ertans�nansah�n.com adres�nden bu k�tabın 
konularını �çeren v�deo dersler� satın almalısın. 
Satın almadan önce ücrets�z dersler� �zlemen� 
tavs�ye eder�z. Bu konudak� detaylara 
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n. 

V�deoları satın aldıktan sonra k�tabımızla; 
b�lg�sayarın, tablet�n, telefonun başına 
geçeceks�n. S�tem�z� açıp derse başlayacaksın. 

Önce kısa özetler ve soru çözümler�yle konuyu 
ben anlatacağım. Gerekt�ğ�nde durdurup 
notlarını alacaksın. Her b�r kazanımdan, alt 
başlıktan, soru türünden sonra konuyu daha �y� 
anlayab�lmen �ç�n Sıra Sende soruları 
çözeceğ�z.

Sıra Sende soruları

Sıra Sende ded�ğ�mde v�deoyu durdurup 
sorularla uğraşacaksın. Anlattıklarımı 
kullanarak bu soruları çözeb�l�rs�n. İstersen 
notlarını da kullan. Fakat “çözemed�m” demeden 
önce her b�r soru �ç�n en az 5 dak�kanı ver�ml� b�r 
şek�lde ayırdığından em�n olmalısın. Ardından 
ben�m çözümler�m� �zlemen� �st�yorum. Bu, 
yapacağımız dersler�n b�r parçası olarak 
kurgulandı. Ben�m çözümler�m� de mutlaka 
görmen� �st�yorum.

Bu eğ�t�m ser�s�nde sen�n �ç�n en yararlı kısım 
Sıra Sende olacak. Eğer, “v�deoları, soru 
çözümler�n� hızlı hızlı �zley�p geçey�m” dersen o 
ders�n sana b�r faydası olmayacak. O yüzden 
gereken sabrı ve çabayı göstermel�s�n.

Konu anlatımını b�t�rd�kten sonra soru 
çözümler�yle tırmanışa geç�yoruz. 

Sev�yelend�r�lm�ş test soruları

Test düzeyler�n�n �s�mler�n� seçerken yüksek 
�rt�fa dağcılığından es�nlend�k. Bu k�tapta Ana 
Kamp, İler� Kamp ve Z�rve testler�n� göreceks�n. 

İlk olarak öğrend�kler�m�z� pek�şt�rmem�z 
gerek�yor. Ana Kamp sorularıyla başlıyoruz. 
Konu anlatımı esnasında Sıra Sende'lere yakın 
düzeyde sorular çözerek temel�m�z� 
kuvvetlend�r�yoruz. Konuyu b�t�rd�kten sonra 24 
saat �çer�s�nde Ana Kamp testler�n� çözmen 
gerek�yor. Konu çalışmayı b�t�r�r b�t�rmez ufak 

b�r moladan sonra Ana Kamp testler�ne 
geçmel�s�n. 

Ardından İler� Kamp'a geç�yoruz. Burada 
sınavda karşımıza geleb�lecek düzeyde 
sorularla karşılaşıyoruz. Yorum soruları, kavram 
soruları, �şlem soruları… Ana Kamp testler�nden 
b�r gün sonra bu testlere geçeb�l�rs�n. Konuyu 
pek�şt�rmek adına doğru olan budur.

B�r sonrak� hedef�m�z Z�rve olacak. Burada sınav 
sev�yes�n�n b�raz üstüne çıkacağız. Amacımız 
kavrayışımızı der�nleşt�rmek. B�r adım ötes�n� 
görmek ve kend�m�ze olan güven� artırmak. 
Z�rve testler� sen� fazla zorluyorsa bu soruları 
sonraya bırakab�l�rs�n.

El�ndek� bütün soruların v�deo çözümler� 
s�tem�zde var. Tavs�yem çözeb�ld�ğ�n soruların 
da çözümünü �zlemen. Arada vereceğ�m 
detaylar b�r yerlerde �ş�ne yarayab�l�r. 

Nasıl �lerleyeceğ�z?

Bu çalışmanın tamamı b�r bütün olacak şek�lde 
tasarlandı. B�rl�kte çalıştığımızda eks�kler�n�n b�r 
b�r kapandığını ve denemelerdek� başarının 
yükseld�ğ�n� göreceks�n. Tab� bunun �ç�n 
tavs�yeler�m� d�kkate almanı �st�yorum.

B�rb�r�yle bağlantı konulara �l�şk�n detayları 
kaçırmaman çok öneml�. Örneğ�n d�nam�k 
konusunu anlaman �ç�n mutlaka kuvvet ve 
denge konularına b�rl�kte çalışmalıyız. Bu 
yüzden konuları atlamamalısın.

Başka b�r kaynağa �ht�yacım var mı?

El�ndek� bu çalışma sana f�z�ğ� kavratmak �ç�n 
kurgulandı. Bu dersler� tamamladıktan sonra 
bol soru çözmek �ç�n farklı kaynaklara 
yöneleb�l�rs�n.

Ün�vers�teye g�r�ş sınavlarına hazırlık en az b�r 
yıl süren b�r çalışma gerekt�r�r. Bu yüzden her 
zaman ek kaynaklara �ht�yacın olacak. B�r 
konuyu daha �y� pek�şt�rmek ya da zorlandığın 
b�r soru türünden farklı örneklerle karşılaşmak 
�ç�n başka kaynaklara �ht�yaç duyab�l�rs�n.

Sev�yen�ze uygun kaynak öner�ler�ne 
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n.

ERTAN SİNAN ŞAHİN

Bu k�taba ve v�deo dersler�m�ze nasıl çalışacağız?
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Hareket

Hareket ve hareket çeşitleri

Bir cismin zaman içerisinde bulunduğu konumu değiştirmesine
hareket diyoruz.

Hareketi üç farklı şekilde ele alabiliriz:

• Öteleme hareketi

• Dönme hareketi

• Titreşim hareketi

Öteleme hareketi

Yolda gitmekte olan bir araba için öteleme hareketinden
bahsedebiliriz.

Dönme hareketi

Kendi ekseni etrafında dönen dünya için dönme hareketinden
bahsedebiliriz.

Titreşim hareketi

İki yüzey arasında gergin bir ipe vurduğunuzda, ipin yapacağı
titreşim hareketinden bahsedebiliriz.

Günlük hayatta bu hareketlerin birçoğunu bir arada gözlemleriz.
Bazı örnekler için hareketi tartışalım.

• Futbol topunun çim saha üzerinde yuvarlanarak
ilerlemesi

• Ay’ın Dünya etrafındaki periyodik hareketi

• Uçakların gökyüzündeki hareketi
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Sıra sende

1. Aşağıda verilen,

I. Araba ve trenin rayda ilerlemesi,

II. Saz çalınırken saz telinin hareketi,

III. Vantilatör fanının hareketi

hareketlerini dönme, öteleme ve titreşim şeklinde
sıralarsak doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi
olur?

A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III

D) III, I, II E) III, II, I

Hareketin temel kavramları

Hareketi anlamak ve incelemek için bazı temel kavramları
oturtalım.

Konum

Konum −→x vektörü ile gösterilir. Bir vektör olduğu için yönünden
ve büyüklüğünden bahsedebiliriz.

x

y

A ve B cisimleri için, orijine ve birbirlerine göre konum
vektörlerini gösterelim.

x

y

A

B

1



Konu Anlatımı: Hareket Grafikleri

Sıra sende

63. K ve L hareketlilerinin konum-zaman grafikleri şekilde
gösterilmiştir.

t

x

t 2t 3t

K

L

Buna göre,

I. 0 ve 2t anlarında K ve L yan yanadır.

II. t - 2t aralığında K ve L birbirine yaklaşır.

III. 2t - 3t aralığında K’nin L’ye göre sürati, L’nin K’ye göre
süratinden farklıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

64. K ve L hareketlilerinin hız-zaman grafikleri şekilde
gösterilmiştir.

t

v

t 2t 3t

K

L

Hareketliler 3t anında yan yana olduğuna göre,

I. K ve L başlangıçta yan yanadır.

II. 2t anında K öndedir.

III. 0 - t aralığında K, L’yi sabit hızlı görür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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65. Başlangıçta yan yana olan K ve L hareketlilerinin
hız-zaman grafikleri şekilde gösterilmiştir.

t

v

t 2t 3t

K

L

t anında L, K’nin x kadar önünde olduğuna göre,

I. 2t anında L, K’nin 2x kadar önündedir.

II. 2t - 3t aralığında K, x/2 kadar yol almıştır.

III. 0 - t aralığında L, K’yi duruyor olarak görür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

"Sıra sende" cevapları

1-D 2-D 3-D 4-D 5-D 6-C 7-B 8-B

9-D 10-D 11-D 12-A 13-E 14-E 15-C 16-C

17-D 18-B 19-C 20-C 21-D 22-D 23-B 24-C

25-D 26-E 27-C 28-D 29-D 30-C 31-C 32-B

33-B 34-C 35-E 36-C 37-C 38-B 39-A 40-C

41-D 42-E 43-A 44-B 45-B 46-D 47-E 48-C

49-D 50-D 51-C 52-A 53-B 54-D 55-E 56-C

57-E 58-C 59-B 60-E 61-B 62-C 63-D 64-A

65-C

30
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Dinamik

Kuvvet kavramı

Bir cismin şeklini ya da hızını değiştirebilen etkiye kuvvet
diyoruz. Kuvvet aynı zamanda bir cismin bir başka cisimle
etkileşimidir. Bu yüzden bütün kuvvetler etki-tepki çifti olarak
bulunurlar.

Kuvvetleri, temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetler olarak
ikiye ayırıyoruz.

Temas gerektiren kuvvetler

Bir cismin başka bir cisimle fiziksel temasıyla açıklanan
kuvvetlerdir. Bu kuvvetlere verilebilecek bazı örnekler;

• bir ip ile bir cismi çekme kuvveti,

• bir cismin bir başka cismi itme kuvveti,

• iki yüzey arasındaki sürtünme kuvveti,

• sıvıların kaldırma kuvveti,

• hava direnci

şeklindedir.

Uyarı!

Makroskopik cisimler arasındaki bu kuvvetlerin temelinde
elektromanyetik kuvvetler vardır.

Temas gerektirmeyen kuvvetler

Temas gerektirmeyen kuvvetlerde cisimler birbirine temas
etmek zorunda değildir. Doğadaki dört temel kuvvet bu özelliği
taşımaktadır. Bu kuvvetler;

• elektromanyetik kuvvetler,

• kütle çekim kuvveti,

• güçlü nükleer kuvvet,

• zayıf nükleer kuvvet

şeklindedir.

Dinamik konusu boyunca sıklıkla kullanacağımız kütle çekim
kuvvetini biraz daha detaylı inceleyelim.

Sonuç

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Yeryüzünde bulunan bir cisim üzerindeki kütle çekim kuvvetini
ve yer çekimi ivmesini hesaplayalım.

Newton’un hareket yasaları

Bir önceki derste, hareket ve ivmeyle ilgili hesaplamalar yaptık.
Şimdi dinamik başlığı altında hareketi belirleyen etkenleri
tartışacağız.

3. yasa olan etki-tepki prensibini "Kuvvet, Tork ve Denge"
dersimizde, dengede olan sistemler için ele almıştık. Burada
etki-tepki prensibini dinamik sistemler için detaylandıracağız.

1. yasa: Eylemsizlik

Bir cismin hızını koruma isteğine eylemsizlik diyoruz.

Uyarı!

Burada hızın vektörel bir kavram olduğunun altını çizelim.

Eğer bir cismin üzerinde net bir kuvvet yoksa, cismin hızı
zamanla değişmez. Yani cisim duruyorsa durmaya; belirli bir
hızla gidiyorsa, o hızla hareket etmeye devam eder.

2. yasa: Dinamiğin temel prensibi

Üzerinde net bir kuvvet olan bir cismin, farklı büyüklükteki
kuvvetler için ivmesini inceleyelim ve kuvvet-ivme grafiği
çizelim.

F (N)

a (m/s )
2F

Bulduğumuz sonuç için birim analizi yapalım.

1



Konu Anlatımı: Dinamik

Sıra sende

32. Şekildeki sistemde yalnızca 2 kg kütleli cisim ve 3 kg kütleli
cisim arasında sürtünme vardır.

Cisimlerin birlikte hareket edebilmeleri için
uygulanabilecek en büyük kuvvet 20 N olduğuna göre, iki
kütle arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır?

A) 0,2 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,8 E) 1

33. Şekildeki sistemde K ve L cisimleri arasındaki sürtünme
katsayısı 0,4; L cismi ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı
0,1’dir.

Buna göre, cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

aK (m/s2) aL (m/s2)

A) 1 1

B) 2 1

C) 1 2

D) 2 4

E) 4 2

34. Şekildeki sistemde bütün yüzeylerdeki sürtünme katsayıları
0,2’dir

Buna göre, sistemin ivmesi kaç m/s2’dir?

A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

35. Şekildeki sistemde sadece cisimler arasında sürtünme
vardır ve sürtünme katsayısı 0,4’tür.

Buna göre, ip gerilmesi T kaç N’dir?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 32
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36. Şekildeki sistem F kuvvetinin etkisinde birlikte hareket
etmektedir ve sadece m1 ve m2 kütleleri arasında sürtünme
vardır.

Buna göre,

I. m1 kütlesi artarsa sürtünme kuvveti azalır.

II. m2 kütlesi artarsa cisimler birbirinden ayrılabilir.

III. m1 kütleli cisme uygulanan F kuvveti artarsa m2 kütleli
cismin ivmesi bir süre için sabit kalabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

İvmeli sistemler

Sürtünmesi önemsiz düzlemde ivmelenen sistemin ivmesini
hesaplayalım ve cisimlerin serbest cisim diyagramlarını çizelim.

T
2 kg

8 kgF=20 N

Kavram yanılgısı

Bir cisme eylemsizlik kuvveti diye bir kuvvet etki etmez.
Eylemsizlik kuvveti, matematiksel işlemleri kolaylaştırmak
için tanımlanabilir.

İvmelenmekte olan sistemin ivmesini ve yönünü tartışalım.
Araç içerisinde asılı cismin serbest cisim diyagramını çizelim.

Uyarı!

İvmeli sistemlerde cisimlerin üzerindeki net kuvvet 0
olmaz. Cisimler nereye doğru ivmeleniyorsa net kuvvet
de o yöndedir.

10
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İş, Güç ve Enerji

İş

Fizikte, yer değiştirme cisme uygulanan kuvvetin
doğrultusundaysa, bu kuvvetin iş yaptığından bahsedilir. İş,
W ile gösterilir, joule (J) birimindedir ve türetilmiş skaler bir
büyüklüktür. SI birimi kgm2/s2’dir. İşin birimi Nm olarak da ifade
edilebilir.

Uyarı!

Burada bahsettiğimiz fiziksel iştir. Günlük hayatta
kullandığımız iş kavramından farklı bir anlam taşımaktadır.

İşin tanımı gereği, kuvvetin sadece hareket doğrultusundaki
bileşeni iş yapar.

Bir cisme uygulanan kuvvetin yaptığı işi hesaplayalım.

Sonuç

Kuvvet-yol grafiğinin altında kalan alan, kuvvetin yaptığı işi
verecektir. Kuvvetin yol boyunca değiştiği durumlarda grafikten
yararlanmak kolaylık sağlayabilir.

Sürtünmesiz rampada, sabit hızla yükselmekte olan bir cisme
uygulanan kuvvetin ve cismin ağırlığının yaptığı işleri
hesaplayalım.
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Ay, Dünya’nın etrafında dolanırken, Dünya’nın Ay üzerinde
yaptığı işi hesaplayalım.

Günlük hayatta kullanılan ve fizikte kullanılan iş
kavramları

Günlük hayatta karşılaşılan,

• bilgisayar başında ders çalışan öğrenci,

• apartmanın üst katına bir damacana su çıkaran işçi,

• kitap okuyan öğrenci,

• evdeki koltuğu ittiren ama yerinden oynatamayan çocuk,

• sabit hızla ilerlemekte olan bir araba

örneklerinden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapıldığını
tartışalım.

Sıra sende

1. Şekildeki cisim üzerine 20 N’lik kuvvet 6 metrelik yol
boyunca uygulanıyor.

Buna göre, 20 N’lik kuvvetin 6 metrelik yol boyunca yaptığı
iş kaç J’dir?

A) 60 B) 80 C) 90 D) 120 E) 150

1



Ana Kamp: Test 2

1. Şekildeki cisim, 8 N’lik sürtünme kuvvetinin etkisinde 2,5
metre yol alıyor.

2,5 m

v

Cisim 2,5 metrelik yolu 4 saniyede aldığına göre; sürtünme
kuvvetinin bu süredeki ortalama gücünün büyüklüğü kaç
watt olur?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

2. Sürtünmelerin önemsizdir olduğu bir ortamda; ilk hızı sıfır
olan şekildeki cisim,

−→
F kuvvetinin etkisiyle 1 metre

yükseltiliyor.

F

F

1 m

v=4 m/s

2 kg

Cismin 1 metre yükseklikteki sürati 4 m/s olduğuna göre;
zeminden 1 metre yüksekliğe çıkartılıncaya kadar,

−→
F ve

yer çekimi kuvveti tarafından yapılan işler oranı WF/Wyer

kaçtır?

A)
4

9
B)

5

9
C)

9

5
D) 2 E)

9

4

3. Bir işçi; sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsiz olduğu
makara düzeneğiyle, şekildeki yükü, 3 metre yüksekliğe
hızlandırmadan 5 saniyede çıkarıyor.

3 m

Cismin kütlesi 20 kilogram olduğuna göre, işçinin 5 saniye
içerisindeki ortalama gücü kaç watt olur?

A) 60 B) 80 C) 90 D) 100 E) 120

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

4. Ev arkadaşı olan iki öğrenci, evlerini doğal gazla ısıtınca
aylık 250 TL fatura ödüyor. Öğrenciler tasarrufa gitmek için,
günde 5 saat 1,5 kW’lik iki adet elektrikli ısıtıcı kullanmaya
karar veriyor.

Elektriğin kilowatt-saati 40 kuruş olduğuna göre, iki
öğrenci ayda kaç TL’lik tasarruf yapar? (Bir ayın 30 gün
olduğu varsayılacaktır.)

A) 60 B) 70 C) 80 D) 100 E) 120

5. Şekilde, benzinle çalışan jeneratör ve ışık sistemi düzeneği
verilmiştir

Düzenekteki enerji dönüşümleri aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) Isı-hareket-elektrik-ısı ve ışık

B) Kimyasal-ısı-hareket-elektrik-ısı ve ışık

C) Hareket-elektrik-ısı ve ışık

D) Kimyasal-hareket-ısı-elektrik-ısı ve ışık

E) Hareket-kimyasal-elektrik-ısı ve ışık

6. Aşağıda verilen;

I. sabit hızla yürüyen bir çocuğun sırtındaki çanta,

II. bir at tarafından hızlandırılarak çekilen araba,

III. yerden alınıp rafa konulan kitap

nesnelerinden hangilerinin üzerinde fiziksel anlamda net
bir iş yapılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

7. Canan, odasındaki 60 W’lik eski tip ampulü 20 W’lik
tasarruflu bir ampulle değiştiriyor.

Buna göre; 1 saatlik bir kullanım sonunda, iki ampulün
sarfiyatı arasındaki fark kaç kJ olur?

A) 108 B) 130 C) 140 D) 144 E) 180

16



13
Atışlar

Yer çekimi ivmesi

Yer çekimi etkisinde, hava sürtünmesinin önemsenmediği
ortamda şekildeki cisimlerin ivmelerini hesaplayalım.

Uyarı!

Yer yüzünde, herhangi bir nesneye temas etmeyen,
sürtünmelerden etkilenmeyen cisimlerin üzerindeki tek
kuvvet Dünya’nın uyguladığı kütle çekim kuvveti olur. Bu
nedenle, bu cisimlerin ivmeleri daima −→g olur.

Uyarı!

Yerden yükseldikçe −→g ’nin büyüklüğü, Dünya’nın
merkezinden uzaklaştığımız için küçülür. Aksi
belirtilmedikçe bu değişimi ihmal edeceğiz.

Uyarı!

Bu dersimizde, aksi belirtilmedikçe hava sürtünmesini
ihmal edeceğiz.

Serbest düşme

Serbest düşmeye bırakılan bir cismin hız-zaman grafiğini
çizelim. Grafiği kullanarak zamana bağlı hız ve konum
denklemlerini elde edelim.

Sonuç

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Sonuç

Yer çekimi ivmesinin 10 m/s2 olduğu ortamda serbest düşmeye
bırakılan bir cismin ivme-zaman ve hız-zaman grafiklerini
çizelim. Hız-zaman grafiğini kullanarak cismin konum-zaman
grafiğini çizelim.

t=0

t=1 s

t=2 s

t=3 s

t (s)

a (m/s )
2

t (s)

v (m/s)

t (s)

y (m)

t=0 anında serbest bırakılan bir cisim 5 s sonra yere çarpıyor.
Bu cismin atıldığı yüksekliği ve t=1 s ile t=3 s aralığındaki yer
değiştirmesini hesaplayalım.

Sıra sende

1



Zirve: Test 5

1. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda, bir cisim α
açısıyla eğik atılıyor.

Cismin çıkabileceği maksimum yükseklik h, menzili x ve
yer çekimi ivmesi −→g bilinenleriyle; cismin uçuş süresi t, ilk
sürati v0 ve tanα niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

A) Yalnız t B) Yalnız v0 C) t ve v0

D) t ve tanα E) t, v0 ve tanα

2. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda; K cismi α
açısıyla eğik atılınca duvara A noktasında çarpıyor.

v

a

K

h

duvar

A

K cismimin hareketiyle ilgili,

I. α açısı artarsa h azalabilir.

II. v artarsa h azalabilir.

III. v artırılırsa, cismin duvara yine A noktasında çarpması
için α artırılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

3. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda; iki cisim v
süratiyle eğik atılıyor.

v

v

D!key

Yatay
37°

37°

v = 20 m/s olduğuna göre, iki cisim arasındaki mesafe 2
saniye sonra kaç metre olur?

A) 4 B) 4
p

2 C) 8 D) 8
p

2 E) 16
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4. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda; K ve L
cisimleri eşit süratlerle şekilde gösterilen açılarla eğik atılıyor.

a

a

K

L

d!key

yatay

K ve L cisimlerinin hareketleriyle ilgili,

I. K ve L’nin menzilleri eşittir.

II. K ve L’nin havada kalma süreleri eşittir.

III. K ve L’nin yere çarpma hızları eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

5. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda; K cismi v
süratle eğik atıldığında maksimum yüksekliği h2 oluyor ve
şekilde gösterilen yolu izliyor.

v

K

h
3

h
1

h
2

A

A noktası tepe noktası olduğuna göre,
h3

h1
oranı kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

6. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda, bir cisim h
yüksekliğindeki bir binanın tepesinden, yatayla sıfırdan farklı bir
açı yapacak şekilde atılıyor.

Buna göre, grafiklerden hangileri bu cisme ait olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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