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Fizik Bilimine Giriş ve Maddenin Özellikleri

Fizik bilimine giriş

Fizik bilimi

Fizik, maddeyi ve maddenin uzay ve zamandaki
davranışını inceleyen bilim dalıdır. Fizik, kelime kökeni
itibariyle "doğa bilgisi" demektir. En temel bilimsel
disiplinler arasında yer alan fiziğin amacı evrenin
davranışını anlamak ve açıklamaktır.

Fiziğin alt dalları

• Mekanik

• Elektromanyetizma

• Termodinamik

• Optik

• Katıhal fiziği

• Atom fiziği

• Nükleer fizik

• Yüksek enerji ve plazma fiziği

Mekanik

Kuvvet, hareket ve denge konusuyla ilgilenir. Cisimlerin
denge durumuyla statik, net bir kuvvet etkisi altındaki
cisimlerle dinamik ilgilenir. Kinematik ise cisimlerin
sadece hareketleriyle ilgilenir.

Örnekler:

• Galaksi, yıldız, gezegen hareketleri

• Köprü, yol, bina, tünel inşaatları

• Dalga hareketleri, ses oluşumu

• Arabaların hareketi, motorun mekanik yapısı
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• Robotların çalışması

• Gemilerin yüzmesi, uçağın uçması

• Sıvı basıncı, hidrolik sistemler

İnşaat ve makine mühendisliği fiziğin bu alt dalını en sık
kullanan meslekler arasındadır.

Elektromanyetizma

Sabit veye hareketli yüklerin oluşturdukları elektrik ve
manyetik alanları ve bu alanların başka yüklerle olan
etkileşimini inceler.

Örnekler:

• Elektrik motorunun çalışması

• Lambanın yanması

• Cep telefonu, kablosuz ağ gibi iletişim araçlarının
çalışması

• Mıknatısların yapısı

• Ses sistemlerinin çalışması

• Bilgisayarın çalışması

• Görüntüleme teknolojilerinin çalışması

Elektrik-elektronik, biyomedikal ve bilgisayar mühendisliği
fiziğin bu alt dalını en sık kullanan meslekler arasındadır.

Termodinamik

Isı, sıcaklık, genleşme, özkütle ve basınç ile enerji, enerji
değişimi, enerji aktarımı, enerji dönüşümleri arasındaki
ilişkiyi inceler.

Örnekler:

• Isı alışverişi ve ısı yalıtımı

• Sıvıların buharlaşması ve buharlı motorlar
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Zirve: Test 5

1. Aynı malzemeden yapılmış cam borulardaki K ve L
sıvılarının görünümü şekildeki gibidir.

K L

K ve L sıvıları ve kapla ilgili,

I. K sıvısı ile cam arasındaki adezyon kuvveti, K
sıvısının molekülleri arasındaki kohezyon
kuvvetinden büyüktür.

II. L sıvısı ile cam arasındaki adezyon kuvveti L
sıvısının molekülleri arasındaki kohezyon
kuvvetinden büyüktür.

III. K sıvısının yüzey gerilimi L sıvısından büyüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

2. Şekildeki üç cisim eşit miktardaki aynı türdeş
malzemeden yapılmıştır.

Yarım Küre

Cisimlerin dayanıklılıkları arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) DK > DL > DM B) DL > DM > DK

C) DM > DL > DK D) DM > DK > DL

E) DM > DK = DL
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3. Şekilde K ve L kaplarındaki sıvıların durumları
verilmiştir.

K L

Buna göre,

I. Kaplardaki sıvıları birbirinden farklıdır.

II. K kabında, kap ile sıvı arasındaki adezyon kuvveti
sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden
büyüktür.

III. L kabında, kap ile sıvı arasındaki adezyon kuvveti
sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden
küçüktür.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. Şekilde yatay düzleme yerleştirilmiş silindir ve küre

biçimindeki cisimler verilmiş olup h =
3R

2
’dir.

Cisimlerin dayanıklılıklarıyla ilgili,

I. İki cisim de aynı malzemeden yapılmışsa küre
silindirden daha dayanıklıdır.

II. Silindirle kürenin dayanıklılığı aynı olabilir.

III. Küre eritilip silindir haline getirilirse yeni elde
edilen silindir başlangıçta var olan silindirden daha
dayanıklı olur.

yargılarından hangileri kesinlikle 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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Kütle, Hacim ve Özkütle

Kütle

Kütle madde miktarının ölçüsüdür. Kütle, maddenin
azlığını ya da çokluğunu belirtir. m sembolü ile gösterilir.

Kütle ile ağırlık doğru orantılı olduğu için; kütle eşit kollu
terazi kullanılarak ölçülür.

Eşit kollu terazi kullanarak K cisminin kütlesini nasıl
hesapladığımızı inceleyelim.

K1
 k

g

Şekil I

Not: Kütle maddeyi oluşturan atomlara bağlı bir niceliktir.
Maddenin sahip olduğu toplam proton, nötron ve elektron
sayısı madde miktarı hakkında fikir verir ancak kütle
bunların toplamından ibaret değildir.

Kütle temel bir büyüklüktür ve SI birimi kg’dir

Kütle birimi kg cinsinden değeri

Ton (t) 103 kg

Kilogram (kg) 1 kg

Gram (gr) 10–3 kg

Miligram (mg) 10–6 kg

Hacim

Nesnelerin uzayda kapladıkları alana hacim denir. V
sembolü ile gösterilir.

Hacim türetilmiş bir büyüklüktür ve SI birimi metreküp
(m3) olarak ifade edilir.
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Metreküp cinsinden hacim birimlerini inceleyelim.

Hacim birimi m3 cinsinden değeri

Metreküp (m3) 1 m3

Desimetreküp (dm3) 10–3 m3

Santimetreküp (cm3) 10–6 m3

1. 1 km3 hacim kaç m3 olur?

Litre cinsinden hacim birimlerini inceleyelim.

Hacim birimi Litre cinsinden değeri

Litre (L) 1 L

Mililitre (mL) 10–3 L

Akılda kalması açısından 1 L’nin ne kadar bir hacim
kapladığını tartışalım.

1 L = 1 dm3 olur.

2. Kaç L su 1 m3 olur?

Düzgün geometrik şekilli cisimlerin hacimlerinin
hesaplanması

Düzgün şekilli cisimlerin hacimleri geometrik
hesaplamalar yapılarak bulunabilir.

1



Konu Anlatımı: Kütle, Hacim ve Özkütle

4. Şekildeki taşma seviyesine kadar su bulunan kabın
içerisine bir cisim yavaşça bırakılıyor. Cisim suyun
içerisinde tamamen batıyor.

1L

2L

A

Ölçekli kapta su A hizasına geldiğine göre cismin
hacmi kaç cm3’tür?

Sıra sende

2. İçinde su bulunan taşırma kabına şekildeki cisim
yavaşça bırakılıyor. Cisim suyun içerisinde tamamen
batıyor.

1L

3L

5L

1L

2LA

Ölçekli kapta su A hizasına geldiğine göre
cismin hacmi kaç L’dir?

A) 3,5 B) 4 C) 4,5 D) 5 E) 5,5

Sıvıların hacminin hesaplanması

Sıvılar bulundukları kabın doldurdukları kısmının
şeklini alırlar. Bu durum sıvıların akışkan özelliğinden
kaynaklanır.

Not: Benzer bir özellik ince tanecikli yapıya sahip
katılarda da gözlemlenebilir. Örneğin bir bardağa
konulan toz şeker, bardakta doldurduğu kısmın şeklini
alır.

Sıvıların hacmi ölçekli kaplar kullanılarak hesaplanabilir.
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Gazların hacminin hesaplanması

Gazlar bulundukları kabın hacmini kaplarlar. Kabın
içerisinde homojen bir şekilde yayılırlar.

Not: Bu verdiğimiz bilgi aslında yer çekimi olmaması
durumu ya da küçük boyutlu kaplar için geçerlidir. Aksi
durumlarda neler olabileceğini tartışalım.

Özkütle

Birim hacimdeki kütle miktarına özkütle denir. Özkütle d
sembolü ile gösterilir. Matematiksel olarak,

Özkütle =
Kütle

Hacim
ya da d =

m

V

şeklinde ifade edilebilir. SI birimi kg/m3’tür. Günlük
yaşamda ve laboratuvarda kullanım kolaylığı gereği
sıklıkla gr/cm3 birimi kullanılmaktadır.

5. Taşırma kabına atıldığında 10 cm3 su taşıran ve
tamamen batan bir taşın kütlesinin 35 gr olduğu
bilindiğine göre, taşın özkütlesi kaç gr/cm3’tür?

6. +4 ◦C’de 1 gr su 1 cm3 hacim kaplar.

Buna göre bu sıcaklıkta 1 L suyun kütlesi kaç kg’dir?

Sıra sende

3. Kibrit kutusu büyüklüğünde bir demir bloğun
boyutları şekildeki gibi verilmiştir.

1 cm

2 cm

3cm

Buna göre demir blok taşma seviyesindeki su
dolu bir kaba yavaşça bırakılısa kaptaki kütle
artışı kaç gr olur? (ddemir = 7, 8 gr/cm3,
dsu = 1 gr/cm3)

A) 39,5 B) 40 C) 40,4 D) 40,8 E) 46,8
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Isı, Sıcaklık ve Genleşme

Sıcaklık

Sıcaklık, bir nesnenin ne kadar sıcak ya da ne kadar soğuk
olduğunu belirtmemize yarayan büyüklüktür. SI birimi kelvin (K)
olup yedi temel büyüklükten biridir. T sembolü ile gösterilir.

Sıcaklık, maddeyi oluşturan atomların veya moleküllerin sahip
olduğu ortalama kinetik enerjiyle doğru orantılı bir büyüklüktür.
Bu yönüyle istatistiksel bir niceliktir.

Sıcaklık termometre ile ölçülür.

Termometreler

Termometrelerde kullanılan maddeler, sıcaklık değişimi
olduğunda bazı fiziksel özelliklerini değiştirirler. Katılar, sıvılar
ve gazlarda genleşme; katılarda renk ve direnç değişimi;
gazlarda basınç değişimi gibi fiziksel değişimler sıcaklık
ölçümünde kullanılabilir.

Bu sayede termometreler sıvılı, gazlı ve metal termometreler
olarak üçe ayrılırlar.

Sıvılı termometreler

Sıvılı termometrelerin çalışma prensibini tartışalım.

10 ºC

40 ºC

Termometrelerin ölçüm hassasiyetini (duyarlılığını)
kıyaslayalım.
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Metal termometreler

Metal termometrelerin çalışma prensibini tartışalım.

Gazlı termometreler

Gazlı termometrelerin çalışma prensibini tartışalım.

Sıra sende

1. Metal, gazlı ve sıvılı termometreler farklı alanlarda, farklı
sıcaklık değerlerini ölçebilmek için kullanılırlar.

Termometrelerle ilgili,

I. Metal termometreler 1000 ◦C’nin üzerindeki sıcaklıkları
ölçmek için kullanılabilir.

II. Sıvılı termometreler suyun donma noktasının altında
çalışmazlar.

III. Gazlı termometrelerle oldukça hassas ölçümler
yapılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

1



Konu Anlatımı: Isı, Sıcaklık ve Genleşme

Sıra sende

21. Isıtılmakta olan saf bir sıvının ısı-sıcaklık grafiği verilmiştir.

Ver!len ısı

Sıcaklık

T

Q
1

Q
2

Buna göre,

I. Q2 – Q1 değeri maddenin buharlaşma ısısını verir.

II. T kaynama noktasını gösterir.

III. Sıvı T sıcaklığına ulaştıktan sonra sıvı miktarı gittikçe
azalır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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

22. Isıtılmakta olan saf bir katının ısı-sıcaklık grafiği verilmiştir.

Ver!len ısı

Sıcaklık

Q
1

Q
2

T
2

T
1

Bu katının erime ısısının bulunabilmesi için T1, T2, Q1 ve
Q2 değerlerine ek olarak,

I. katının öz ısısı,

II. katının özkütlesi,

III. katının kütlesi

değerlerinden hangilerinin bilinmesi tek başına yeterlidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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Isıl denge ve enerji iletimi

Sıcaklığı farklı iki madde yan yana konulduğunda ısının akış
yönünü inceleyelim. Maddelerin aldıkları ve verdikleri ısıların
miktarını kıyaslayalım.

sıcak soğuk

Karışımların sıcaklığı

Isı sığaları birbirine eşit, biri T diğeri 3T sıcaklığında olan iki
sıvının karışımının sıcaklığını hesaplayalım. Sıvılarda hal
değişimi olmamaktadır.

Kütlesi m, öz ısısı c, sıcaklığı T olan bir X sıvısı ile kütlesi
2m, öz ısısı 2c, sıcaklığı 2T olan bir Y sıvısının karışımının
sıcaklığını hesaplayalım. Sıvılarda hal değişimi olmamaktadır.

Isının yayılma yolları

Isının yayılma yollarını inceleyelim.

• İletim

• Işıma

• Konveksiyon

İçinde su bulunan, alttan ısıtılan bir tencerede suyun
sıcaklığının nasıl arttığını inceleyelim.

Güneş’in gündüzleri Dünya’yı nasıl ısıttığını, geceleri
yeryüzünün nasıl soğuduğunu inceleyelim.

Ateş yaktığımızda yüzümüzün ve ellerimizin nasıl ısındığını
inceleyelim.
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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.

−

−
+ n

+n

Nötr bir berilyum atomu inceleyelim ve atomların nasıl
yüklendiğini tartışalım.

− −

−

−

+

n
++

+
n

nnn

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



Ana Kamp: Test 1

14. İletken cisimlerin dış yüzeyleri yüklenir. Bu prensipten
yararlanarak Faraday kafesleri yapılmaktadır.

Buna göre,

I. yıldırım tehlikesi varken araç içine girilmesi,

II. uçakların içerisinin elektrik yüklü bulutlardan
etkilenmemesi,

III. yıldırım tehlikesi varken yere oturulması

eylem ve durumlarından hangileri Faraday kafesiyle
ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

15. Yüklü K ve L cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu
durumda K cisminin L cismine uyguladığı elektriksel kuvvetin
büyüklüğü F kadardır.

Cisimler birbirine dokundurulup tekrar eski konumlarına
getirilirse, L cisminin K cismine uyguladığı elektriksel
kuvvetin büyüklüğü kaç F olur?

A)
1

2
B)

3

5
C) 1 D)

3

2
E) 2

16. K ve L cisimlerinin oluşturduğu elektriksel alan çizgileri
şekildeki gibidir.

K L

Buna göre,

I. K ve L cisimleri zıt yüklüdür.

II. K ve L cisimleri negatif elektrik yüküne sahiptir.

III. K’nin elektrik yükü L’ninkinden fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III
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17. Şekildeki düzleme +q yüklü bir cisim yerleştiriliyor.

Cismin A, B ve C noktalarında oluşturduğu elektrik alan
büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir? (Düzlem eşit kare bölmelerle gösterilmiştir.)

A) EA > EB > EC B) EA = EC > EB

C) EB > EA = EC D) EA > EC > EB

E) EA = EB = EC

18. Şekildeki K ve L cisimlerinin birbirine uyguladıkları
elektriksel kuvvetin büyüklüğü F’dir.

Cisimlerin yükleri ve aralarındaki mesafe iki katına
çıkarılırsa, elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F olur?

A)
1

2
B) 1 C)

p
2 D) 2 E) 4

19. Şekildeki nötr elektroskoba K cismi yaklaştırıldığında
yaprakların bir miktar açıldığı gözlemleniyor.

K cismi uzaklaştırılmadan; elektroskoba +3q yüklü L cismi
yaklaştırılırsa, yaprakların hareketi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir? (K ve L cisimlerinin büyüklükleri ve
elektroskoba olan uzaklıkları eşittir.)

A) Biraz kapanır.

B) Daha fazla açılır.

C) Tamamen kapanır.

D) Önce açılıp, sonra kapanır.

E) Önce kapanıp, sonra açılır.

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

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

17-C 18-B 19-E
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