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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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Elektrostatik

Elektrik yükü

Elektriksel yük türlerini ve bu yüklerin birbirleriyle nasıl
etkileştiğini inceleyelim.

+ + −−

−+

Maddeyi oluşturan atomların yapısındaki elektron, proton ve
nötronu inceleyelim.

−
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Nötr bir berilyum atomu inceleyelim ve atomların nasıl
yüklendiğini tartışalım.
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Elektrik yükü q sembolü ile gösterilir, coulomb (C) birimindedir
ve türetilmiş bir büyüklüktür. –1 C yük, yaklaşık 6, 242 × 1018

elektron yüküne eşittir.

Elektronla kıyaslandığında coulomb oldukça büyük bir değere
sahip. Avagadro sayısında olduğu gibi coulomb birimi için de
günlük hayattaki ve laboratuvardaki kullanımların esas alınması
bu farkı yaratmaktadır.

Doğada bulunan en küçük yükler elektron ve protonun yüküdür.
Pozitif olması nedeniyle bir proton yükü elemanter yük ya da
birim yük olarak tanımlanır. e sembolü ile gösterilir. Elektronun
yükü de –e olarak ifade edilebilir.

1 e yaklaşık olarak 1, 602× 10–19 C olarak ifade edilir.
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Uyarı!

Nükleer, kimyasal ve fiziksel değişikliklerin tamamında
toplam yük korunur.

Sıra sende

1. Elektrik yükleriyle ilgili,

I. Bir cismin üzerindeki yük miktarı her zaman elektronun
yükünün tam katlarına eşittir.

II. Kapalı bir sistemde toplam elektrik yükü her zaman
korunur.

III. Nötr bir cisim elektron verirse negatif yükle yüklenir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Tabloda K, L ve M elementlerinin proton, nötron ve elektron
sayıları verilmiştir.

Buna göre, bu elementlerin yük işaretleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?

K L M

A) Nötr + –

B) + Nötr –

C) + Nötr +

D) + + –

E) – + +

1



Zirve: Test 3

5. Şekildeki yüklü K ve L cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde
serbest bırakılıyor.

K L

+q -2q

Cisimlerle ilgili,

I. L’nin K’ye uyguladığı elektriksel kuvvet, K’nin L’ye
uyguladığı elektriksel kuvvetten daha büyüktür.

II. Cisimler üzerindeki elektriksel kuvvet, bir süre boyunca
artar.

III. Cisimlerin kinetik enerjisi bir süre boyunca artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

6. Van de Graaff jeneratörü statik elektrik yükü üretmek için
tasarlanmış bir jeneratördür. Jeneratör çalıştığında, üst
kısmındaki yüklü kürede elektrik yükü birikir. Şekildeki
düzenek; bir Van de Graaff jeneratörü ve nötr iletken bir
balondan oluşmaktadır. Anıl, balonun yanına geliyor ve
jeneratörü çalıştırıyor. Jeneratör çalışınca, balonun önce
küreye, sonra Anıl’a çarptığı ve bu olayın sürekli devam ettiği
gözlemleniyor.

jeneratör balon Anıl

Düzenekle ilgili,

I. Jeneratör çalıştığında, balonun net yükü sıfırdan farklı
olduğu için; balon küreye doğru çekilmiştir.

II. Balon küreye çarpınca, küre ile aynı tür yüklenir ve
ardından küre tarafından itilir.

III. Balon Anıl’a çarpınca yükünün çoğunu kaybeder.

IV. Balon Anıl’a çarpınca zıt yükle yüklenir ve küreye doğru
çekilir.

V. Kürede biriken yük miktarı artarsa, balonun gidip gelme
frekansı artar.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

7. Şekildeki iletken K ve L kürelerinin başlangıçtaki yük
durumları bilinmezken, elektroskobun yüksüz olduğu biliniyor.
Küreler birbirine dokundurulduktan sonra ayrı ayrı
elektroskobun topuzuna dokunduruluyor.

K L
2r r

Dokundurulma işlemleriyle ilgili,

I. L dokundurulunca yapraklar açılmazken, K
dokundurulduğunda açılıyor olabilir.

II. L dokundurulduğunda yapraklar açılıyorsa, ardından K
dokundurulursa yapraklar kesinlikle biraz daha açılır.

III. K dokundurulduğunda yapraklar açılıyorsa, ardından L
dokundurulursa yapraklar kesinlikle biraz daha açılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

8. Şekildeki A küresinin yükü –q, B elektroskobu yüksüz ve C
elektroskobunun yükü +q’dur. A küresi önce B elektroskobuna
ardından da C elektroskobuna dokunduruluyor.

-
A B C

-q +q

+
+
+

+
+
+

+

Küre ve elektroskoplarla ilgili,

I. C’nin yaprakları bir miktar kapanmıştır.

II. Son durumda B’nin yükü en büyüktür.

III. A’nın son yükü pozitiftir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

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

16
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Elektrik Akımı ve Devreleri

Elektrik akımı

Potansiyel fark (gerilim)

Yüklü küreler arasındaki yük alışverişini, sıvı seviyelerinin farklı
olduğu kaplardaki sıvı akışıyla kıyaslayalım. Yüksek potansiyel
ve düşük potansiyel kavramlarını tartışalım.

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
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musluk

Kimyasal bir pilin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ve yüklerin
neden lamba üzerinden geçtiğini tartışalım.

SI birimi volt (V) olan potansiyel fark, genellikle V sembolü ile
gösterilir ve türetilmiş bir büyüklüktür.

MEB kazanımlarında bahsedilen, Galvani ve Volta’nın bakış
açıları arasındaki farkı tartışalım.

Akım şiddeti

Zıt yükle yüklenmiş iki küre arasındaki anahtarın kapatılması
durumunda elektronların hareketinin ve akımın yönünün ne
olacağını tartışalım.
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Bir iletkenin dik kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına
akım şiddeti denir. i sembolüyle gösterilen ve temel bir
büyüklük olan akımın SI birimi amper’dir (A). Matematiksel
olarak,

Akım =
Toplam yük

Zaman
ya da i =

∆q

∆t
şeklinde ifade edilir.
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Bir elektrik devresindeki akımı inceleyelim. Tel üzerindeki farklı
noktalar için akım şiddetini tartışalım

Uyarı!

Yük korunumu gereği, elektrik devrelerinde, aynı iletken
tel üzerindeki akım şiddeti, tel üzerindeki her noktada
aynıdır.

Sıra sende

1. İyon içeren çözelti dolu A ve B tüplerinin belirli bir kesitinden,
aynı süre içerisinde şekilde gösterilen yük miktarları
geçmektedir.

-2q

+3q

-3q

+2q

A B

Buna göre, A ve B tüplerindeki akımlar oranı
iA
iB

kaçtır?

A)
1

2
B)

2

3
C) 1 D)

3

2
E) 2

İletkenlik

Elektrik akımını iletebilen maddelere iletken, iletemeyen
maddelere ise yalıtkan denir. Elektrik devrelerinde hem iletken
hem de yalıtkan maddelerin kullanım alanları vardır.

Yalıtkan maddelere örnek olarak saf su, cam, lastik, plastik,
yağ, asfalt, fiberglas, mika, kuru pamuk, kuru kâğıt, kuru ağaç,
hava ve elmas verilebilir.

Metaller oda sıcaklığında iletkendir. Fakat her metalin iletkenlik
özelliği aynı değildir. Metallerin iletkenliğini, üzerindeki serbest
elektronlar sağlar.

Tuzlu su örneğinde olduğu gibi, iyonik bağlı bileşiklerin sıvı
çözeltileri elektrik akımını iletir. İletkenliği, çözeltide bulunan
pozitif ve negatif yüklü iyonlar sağlar. Saf suda iyonlar
bulunmadığı için, saf su yalıtkandır.

1



İleri Kamp: Test 3

13. Şekildeki devre; üreteçler, dirençler ve ampermetreden
oluşmaktadır.

Üreteçlerin iç dirençleri önemsiz olduğuna göre,
ampermetrenin gösterdiği değer kaç amper olur?

A)
1

2
B) 1 C) 2 D) 5 E) 6

14. Şekildeki devreye ampermetre ve voltmetre bağlanmıştır.

Reostanın sürgüsü ok yönünde hareket ettirilirse,
ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler nasıl
değişir?

Ampermetre Voltmetre

A) Değişmez Artar

B) Değişmez Azalır

C) Azalır Değişmez

D) Azalır Azalır

E) Artar Artar

15. Şekildeki K, L ve M devrelerinde, anahtarlar aynı anda
kapatılıyor.

K

2R

+ −

L

2R

+ − + −

R

M

+ −

+ −

Üreteçlerin iç dirençleri önemsiz olduğuna göre,
devrelerden akım geçme süreleri arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) tL > tM > tK B) tM > tL > tK C) tK = tL = tM

D) tK = tM > tL E) tM > tK = tL
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16. Şekildeki devre parçası 8 Ω’lık özdeş dirençlerden
oluşmaktadır.

Buna göre, K ve L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç
ohmdur?

A)
1

2
B) 1 C) 2 D) 4 E) 8

17. Özdeş lambalar ve üreteçler kullanılarak oluşturulan
şekildeki devrelerde, aynı malzemeden yapılmış iletken tellerin
uzunluk ve kesit alanları şekilde verilmiştir.

2S

3d

2S

3d

+ −

V Z

S

S

S

3d

3d

3d

X

+ −

V

S

d

S

d

S

d

+ −

YV

Buna göre, lambaların parlaklıkları PX, PY ve PZ arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) PX > PY > PZ B) PX = PY = PZ C) PY > PX = PZ

D) PZ > PY > PX E) PX > PY = PZ

18. Şekilde dirençlerden oluşan bir devre parçası verilmiştir.

8 Ω6 Ω

8 Ω 2 Ω

4 Ω

6 Ω 3 Ω

A

B

A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

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

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

17-E 18-A

19
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Mıknatıslar ve Manyetizma

Mıknatıslar

İki mıknatısın birbiri üzerindeki olası etkilerini inceleyelim.
Mıknatısların kutuplarını tartışalım.

Sabitlenmiş X mıknatısıyla kendi ekseni etrafında dönebilen Y
mıknatısının denge durumunu inceleyelim.

NS

N S

X

Y

Bir mıknatısın demir tozlarına verdiği şekli inceleyelim.

Çubuk mıknatısın etrafındaki manyetik alan çizgilerini çizelim.
Manyetik alan şiddetinin, mıknatısa olan uzaklıktan, mıknatısın
içinde bulunduğu ortamdan ve mıknatısın kutup şiddetinden
nasıl etkilendiğini tartışalım.

NS

Uyarı!

N (north) ve S (south) kutupları şeklinde adlandırma
tamamen bir kabulden ibarettir. Yerin manyetik özelliği bu
adlandırmada etkili olmuştur. Buradaki kabul, elektronun
–, protonun + yüklü kabul edilmesine benzetilebilir.
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U şeklindeki bir mıknatısın etrafındaki manyetik alan çizgilerini
çizelim.

N

S

Şekildeki pusulala iğnelerinin manyetik alandan nasıl
etkileneceğini inceleyelim.

N

S

SN

N

S

Faydalı bilgi

Bir mıknatıs, manyetik alan bulunan bir yere
konulduğunda, yönünü, bulunduğu noktadaki manyetik
alanla aynı yönde manyetik alan oluşturacak şekilde
döndürür. Bu durumda sistem, denge durumuna ve en
düşük enerjili duruma geçmiş olur.

Sıra sende

1. Mıknatıslar arasındaki manyetik alan çizgileri şekilde
gösterilmiştir.

K L M

Buna göre, bu mıknatısların K, L ve M uçlarının kutupları
aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

K L M

A) S N N

B) S N S

C) N N S

D) N S S

E) S S S

1



Ana Kamp: Test 1

8. Şekilde bir parçası verilen oldukça uzun bir iletken telin
manyetik alan çizgileri; merkezleri telle kesişecek biçimde,
çembersel kesikli çizgilerle gösterilmiştir.

!

Telin etrafında oluşan manyetik alanla ilgili,

I. Tele yaklaştıkça manyetik alan çizgileri sıklaşır.

II. Telden uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti azalır.

III. Belirli bir noktadaki manyetik alan vektörü kesikli
çizgilere teğettir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

9. Şekilde, akım taşıyan oldukça uzun düz bir tel ve telle aynı
düzlemde bulunan K, L ve M noktaları verilmiştir.

K L

M!

Telin K, L ve M noktalarında oluşturduğu manyetik alan
şiddetleri BK, BL ve BM arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) BM > BK = BL B) BK > BL > BM C) BL = BM > BK

D) BM > BL > BK E) BK > BL = BM

10. Mıknatısların kutuplarıyla ilgili,

I. Ayrı ayrı negatif ve pozitif yüklü cisimler bulunabilirken,
ayrı ayrı N ve S kutbuna sahip cisimler bulunamaz.

II. Mıknatıs kutuplarına yaklaştıkça manyetik alan şiddeti
artar.

III. Bir mıknatısta, N kutbu etrafındaki manyetik alan şiddeti
S kutbu etrafındakine göre daha büyüktür.

IV. Bir çubuk mıknatısın kutuplarının şiddeti birbirinden farklı
olabilir.

V. Demir tozu kullanılarak, bir mıknatısın N ve S kutupları
tespit edilebilir.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 3 E) 5
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11. Pusulalarla ilgili,

I. Pusula iğnesinin N kutbu, Dünya’nın manyetik güneyine
doğru yönelir.

II. Pusulalar yüksek gerilim hatlarının yakınlarında yanlış
yön gösterebilir.

III. Dünya’nın manyetik alanı pusula iğnesi üzerinde, ihmal
edilemeyecek bir şiddette net kuvvet oluşturur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

12. Dünya’nın manyetik alanıyla ilgili,

I. Dünya’nın manyetik güney kutbu, coğrafi Kuzey Kutbu ile
aynı yerdedir.

II. Dünya’nın manyetik alanı; Güneş rüzgârlarının, uzaydan
gelen yüksek enerjili parçacıkların ve radyasyonun
Dünya’nın yüzeyindeki etkisini azaltır.

III. Bazı canlılar Yer’in manyetik alanından yararlanarak
yönlerini bulabilirler.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

13. Şekilde, yatay ve düşey eksenler üzerinde bulunan iki
özdeş çubuk mıknatıs verilmiştir.

NS
d

d

y

x
A

S

N

Düzeneğe göre, A noktasındaki manyetik alan vektörünün
yönü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

A)

y

B)

y

C)

y

D)

y

E)

y

1-D 2-D 3-B 4-D 5-A 6-B 7-A 8-E

9-C 10-B 11-C 12-D 13-B

9



21
Dalgalara Giriş ve Yay Dalgaları

Titreşim ve dalga hareketi

Titreşim hareketini örneklerle inceleyelim.

t!treyen çubuk
t!treyen g!tar

teller!

t!treyen

telefont!treyen araba

Farklı ortamlardaki dalgaları ve dalga hareketlerini inceleyelim.

su dalgası yay dalgası

ses dalgası

Uyarı!

Örneklerde tartıştığımız üzere, dalga madde iletimi
sağlamaz. Mekanik dalgalarda, madde ortamındaki
salınımların iletilmesi yoluyla enerji iletimi sağlanır.

Dalga ile ilgili temel kavramlar

Bir yay dalgası üzerinden, dalga boyu, uzanım, genlik, dalga
tepesi ve dalga çukuru gibi kavramları inceleyelim.

x(cm)

y(cm)

-2

2

4 8 12

Uyarı!

Dalga boyu, uzunluk birimindedir. λ sembolüyle gösterilir
ve SI birimi metredir.
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Uyarı!

Bir dalganın genliği, tepe ya da çukur noktasının denge
konumuna olan uzaklığı olarak tanımlanır. Su dalgası,
deprem, ip, yay ve ses dalgalarında genliğin artması,
dalganın taşıdığı enerjinin artması anlamına gelir.

Bir çocuğun ipte oluşturduğu dalgalar için periyot ve frekans
kavramını inceleyelim.

!p

Sonuç

Periyot, eşit zaman aralıklarıyla tekrar eden bir olayın
gerçekleşmesi için gereken süreyi tarif ettiği için zaman
birimindedir. Frekans ise, periyodik bir olayın birim zamandaki
tekrarlanma sayısı olduğu için birimi 1

zaman olarak ifade edilir.

T sembolüyle gösterilen periyodun SI brimi saniyedir. f
sembolüyle gösterilen frekansın SI birimi 1

saniye ya da hertz
(Hz) olur.

Periyodu 2 s olan bir dalganın, bir tepe noktasının ilerleme
hızını inceleyelim.

x(cm)

y(cm)

2 4 6 8

Bir çocuğun ipte oluşturduğu dalgalar için dalga boyu, periyot,
frekans ve dalga ilerleme hızı arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

!p

Sonuç

1



İleri Kamp: Test 2

1. Gergin ve esnek bir yay üzerinde oluşturulan X ve Y atmaları
şekildeki gibi hareket ediyor.

Yay iki serbest uç arasına bağlandığına göre; atmaların
girişiminden oluşan anlık desenler I, II ve III numaralı
şekillerden hangilerindeki gibi olabilir? (Birim kareler
özdeştir.)

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

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

2. Sabit bir kaynak tarafından üretilen dalganın;

I. dalga boyu,

II. yayılma hızı,

III. periyot

niceliklerinden hangileri fiziksel ortam değiştiğinde aynı
kalır?

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

D) I ve II E) I ve III

3. Esnek ve gergin bir yay üzerinde şekildeki gibi bir atma
oluşturuluyor.

x

a

Atmanın a uzunluğu;

I. atma genişliği,

II. x uzunluğu,

III. atmanın enerjisi

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

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

D) I ve III E) II ve III
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4. Şekilde, zıt yönde hareket eden aynı ip üzerindeki K ve L
atmaları verilmiştir.

K L

Atmalarla ilgili,

I. Atmaların dalga boyları ve genlikleri eşittir.

II. Atmaların frekansları farklı olabilir.

III. Atmalar birbirleri içerisinden geçerken belirli bir anda ip
üzerinde hiçbir titreşim görülmez.

yargılarından hangileri doğrudur? (Birim kareler özdeştir.)

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

D) I ve II E) I ve III

5. Gergin bir yay üzerinde oluşturulan iki atma şekildeki gibi ok
yönünde hareket ediyor.

Atmaların sabit uçtan tamamen yansıdıktan sonraki
görünümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) B)

C) D)

E)

6. Özdeş K ve L atmaları bir ucu serbest diğer ucu sabit olan
esnek yay üzerinde şekildeki gibi hareket ediyor.

Atmaların yayılma sürati 1 br/s olduğuna göre, atmaların
birbirini yok ettiği ve en büyük genliği oluşturduğu ilk
girişimler sırasıyla kaçıncı saniyelerde gerçekleşir?

A) 6 ve 11 B) 6 ve 17 C) 7 ve 11

D) 7 ve 14 E) 7 ve 17
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22
Su, Ses ve Deprem Dalgaları

Su dalgası

Doğrusal su dalgalarının nasıl oluştuğunu, bu dalgaların
yandan ve üstten görünümlerini inceleyelim. Dalga tepesi,
dalga çukuru, dalga boyu, dalgaların ilerleme yönü, genlik ve
dalga yüksekliği gibi kavramları tartışalım.

su

su

Bu örnek için, su dalgalarının frekansı, periyodu, dalga boyu ve
hızı arasındaki ilişkiyi tartışalım.

Sonuç

Faydalı bilgi

Su dalgaları, dalganın bulunduğu ortamdaki derinlik
arttıkça daha hızlı ilerler.

Uyarı!

Su dalgalarının ilerleme hızı, derinlik dışında, suyun
sıcaklığına ve saflığına da bağlıdır. Farklı sıvılarda,
akışkanlık farkından kaynaklı dalgaların yayılma hızı
farklılık gösterir.

Dalga leğeninin çalışma prensibini inceleyelim.

lamba

dalga
leğen"

kaynak

ekran
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Dairesel su dalgalarının nasıl oluştuğunu ve bu dalgaların
üstten görünümünü inceleyelim. Dalga tepesi, dalga çukuru,
dalga boyu ve dalgaların ilerleme yönü gibi kavramları
tartışalım.

su

Doğrusal bir engele dik gelen doğrusal su dalgalarının,
engelden nasıl yansıdığını inceleyelim.

doğrusal engel

Doğrusal bir atmanın, doğrusal bir engelden nasıl yansıdığını
inceleyelim. Gelme ve yansıma açısı kavramlarını inceleyelim.

doğrusal engel

K

L

M

Faydalı bilgi

Su dalgalarının yansıması, ışığın yansımasına
benzetilebilir. Dalga üzerindeki noktalardan çizilen hayali
ışınların, ayna gibi davranan engelden yansımasından
yararlanılabilir. Yansıyan dalga şekli, bu ışınlar kullanılarak
kolayca çizilebilir.

Doğrusal atmanın L noktasının engele çarptığı andaki
görünümünü çizelim.

doğrusal engel

K

L

M

1



Zirve: Test 3

5. Bir dalga leğeninde oluşturulan dalgaların ilerleyişinin üstten
görünümü şekildeki gibidir.

A B

CD

K

Düzenekle ilgili,

I. Leğen AB kenarı boyunca bir miktar kaldırılmış olabilir.

II. Leğen BC kenarı boyunca bir miktar kaldırılmış olabilir.

III. Leğen DC kenarı boyunca bir miktar kaldırılmış olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) I ve III

6. Şekildeki savaş gemisi ses dalgalarının yansıması
prensibinden yararlanarak yakınlarında bulunan denizaltının
konumunu tespit edebilir.

Ses dalgalarının bu amaçla kullanımıyla ilgili,

I. Ölçümler, sesin yansıma süresi ve ses dalgalarının su
içerisindeki sürati birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır.

II. Hesaplama yapılırken su sıcaklığı da dikkate alınmalıdır.

III. Denizaltının konumunu daha net belirlemek için, birden
fazla noktadan yansıyan ses dalgalarına ihtiyaç vardır.

yargılarından hangileri doğrudur? (Gemi ve denizaltının
durgun olduğu varsayılacaktır.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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7. Frekansı sabit bir kaynaktan gelen dalgaların farklı su
ortamlarındaki ilerleyişi şekildeki gibidir.

K L M60° 80°

yatay

yatay

Ortamlar ve dalgalarla ilgili,

I. En derin ortam K, en sığ ortam M’dir.

II. Dalgaların K, L ve M ortamlarındaki süratleri farklıdır.

III. En büyük dalga boyu K ortamında, en küçük dalga boyu
L ortamında olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan atma Şekil
I’deki gibi doğrusal engelden yansıyor.

Şek"l I

K

M

L

α

Şek"l II

L

M

K
q

β

L noktası engele değdiği anda atmanın görünümü Şekil
II’deki gibi olduğuna göre,

I. Şekil I’deki α açısı gelme açısıdır.

II. β = θ’dır.

III. θ yansıma açısıdır ve α = θ’dır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

1-C 2-B 3-E 4-B 5-A 6-E 7-C 8-B
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