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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: Bağıl Hareket

24. Şekilde K ve L araçlarının boyları ve hızları gösterilmiştir.

5 m/s

K

3 m/s

L

12 m 60 m 4 m

Araçların arasında 60 m mesafe olduğuna göre, L aracının
ön kısmı K aracının arka kısmına kaç saniye sonra ulaşır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

25. Şekilde aynı yönde sabit hızla ilerlemekte olan K ve L
araçları gösterilmiştir. K aracının boyu L aracının boyunun iki
katıdır. Gösterilen durumdan 10 saniye sonra, K aracının ön
kısmı, L aracının arka kısmıyla aynı hizaya geliyor.

v
K

K

3 m/s

L

2x 50 m x

K aracı, L aracını 13 saniye sonunda tamamen geçtiğine
göre, K aracının boyu kaç metredir?

A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 15

26. Şekilde, birbirlerine doğru eşit hızlarla hareket etmekte olan
X ve Y trenleri gösterilmiştir. X ve Y trenlerinin lokomotiflerinin
ön uçları tünelin K noktasında karşılaşırken, trenlerin arka
uçları tünelin L noktasından aynı anda geçiyor.

tünelK L

X tren!

Y tren!

Buna göre,

I. Y treninin boyu tünelden uzundur.

II. Y treninin boyu X treninden uzundur.

III. X treninin boyu tünelden uzun olabilir.

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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Nehir problemleri

Bir nehir doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Nehirde doğu
yönünde 5 m/s süratli akıntı vardır. Suya göre kuzey yönünde
12 m/s süratle ilerleyen bir teknenin hızını, nehrin kenarında
oturmakta olan birine göre hesaplayalım.

Kuzey

Güney

DoğuBatı

v =5 m/sA

v=12 m/s

Nehir problemleri için matematiksel olarak,

−→v yere göre = −→v suya göre +−→v akıntı

ifadesi yazılabilir.

Akıntı hızının 5 m/s olduğu nehirde, bir tekne akıntıyla aynı
yönde suya göre 10 m/s hızla 10 s boyunca gidiyor. Sonra
motoru kapatıp suya göre durgun bir şekilde 5 s bekliyor.
Ardından hiç beklemeden akıntıya ters yönde suya göre aynı
hızla başladığı noktaya geri geliyor. Teknenin harekete
başladıktan kaç s sonra tekrar aynı noktaya geleceğini
hesaplayalım.

Akıntı hızı, nehrin genişliği ve bir teknenin suya göre hızı
şekilde gösterilmiştir. Teknenin karşı kıyıya kaç saniye sonra ve
nerede çıkacağını hesaplayalım.

v =5 m/s
A

v=10 m/s

60 m

Akıntı hızının 4 m/s olduğu nehirde bir tekne suya göre şekilde
gösterilen doğrultuda A noktasına doğru hareket etmeye
başlıyor. Tekne 10 s sonra B noktasında karşı kıyıya vardığına
göre, A-B arasındaki mesafe kaç m’dir?

v =4 m/s
A

A B

12



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
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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

Şekilde verilen sürtünmesiz sistemde, cisimlerin arasındaki
ipteki gerilmeyi ve sistemin ivmesini hesaplayalım.

F =20 N
2

1 kg 3 kgT
F =8 N

1

Şekilde verilen sürtünmesiz sistemde; T1 ve T2 gerilmelerini,
sistemin ivmesini hesaplayalım.

F=20 N2 kg 3 kg
T

1 5 kg T
2

Sıra sende

5. Şekildeki sürtünmesiz düzlemde cisimler ve bu cisimlere
uygulanan kuvvet gösterilmiştir.

F=15 N2 kg3 kg T

Buna göre, cisimlerin arasındaki ipteki gerilme T kaç N’dir?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

6. Şekildeki sürtünmesiz düzlemde cisimler iki kuvvetin etkisi
altındadır.

F =20 N
2

1 kg 4 kgT
F =5 N

1

Buna göre, cisimlerin arasındaki ipteki gerilme T kaç N’dir?

A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

7. Şekildeki sürtünmesiz düzlemde cisimler ve bu cisimlere
uygulanan kuvvet gösterilmiştir.

Fm 2m
T

1
T

22m

Buna göre, cisimlerin arasındaki iplerdeki gerilme

kuvvetlerinin oranı
T1

T2
kaçtır?

A)
1

5
B)

1

3
C) 1 D) 3 E) 5
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8. Şekildeki sürtünmesiz sistemde cisimler ve bu cisimlere
uygulanan kuvvet gösterilmiştir.

Sadece 1 kg kütleli cisim ile 3 kg kütleli cismin yerleri
değiştirildiğinde, iplerdeki gerilme kuvvetleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

T1 T2

A) Azalır Artar

B) Artar Azalır

C) Değişmez Artar

D) Azalır Değişmez

E) Artar Değişmez

3. yasa: Etki-tepki prensibi

Dünya ile Ay arasındaki etki ve tepki kuvvetlerini gösterelim.

Dünya Ay

Uyarı!

Etki-tepki kuvvet çiftinde, birbirine eşit büyüklükte ve
zıt yönde iki kuvvetten bahsederiz. Bu kuvvetler farklı
cisimler üzerindedir. Aynı cisim üzerine, kesinlikle,
etki-tepki çiftinin iki kuvveti birden etki edemez.

Dünya’nın yüzeyinde duran bir cisim ve Dünya arasındaki etki
ve tepki kuvveti çiftlerini gösterelim.

Kavram yanılgısı

Zeminde durmakta olan bir cisme, zemin tarafından
uygulanan kuvvet ile cismin ağırlığı, etki-tepki çifti değildir.

3



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



Konu Anlatımı: İş, Güç ve Enerji

Yatay atılan bir cismin hareketi boyunca, cismin potansiyel,
kinetik ve mekanik enerjilerinin değişimini inceleyelim.
Potansiyel enerji için zemini referans alalım.

Yayı sıkıştırarak ilerleyen ve duran cismin hareketi boyunca,
cismin potansiyel, kinetik ve mekanik enerjilerinin değişimini
inceleyelim.

Serbest düşmeye bırakılan, ardından yayı sıkıştırarak ilerleyen
ve duran bir cismin hareketi boyunca, cismin esneklik
potansiyel, kütle çekim potansiyel, kinetik ve mekanik
enerjilerinin değişimini inceleyelim. Kütle çekim potansiyel
enerjisi için zemini referans alalım.

Sonuç
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Uyarı!

Kinetik enerji gözlemciden gözlemciye değişebilir. Kütle
çekim potansiyel enerjisi ise bir referans noktasına
göre değişebilir. Bu yüzden mekanik enerji bir referans
sistemine göre tanımlanır.

Sıra sende

21. Bir cisim h yüksekliğinden serbest bırakılıyor.

Buna göre; cismin kinetik ve potansiyel enerjisinin zamana
bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

A) B)

C) D)

E)

22. Şekildeki sürtünmesiz sistemde bir cisim K noktasından
serbest bırakılıyor.

Buna göre,

I. Cismin O noktasına göre, K noktasındaki potansiyel
enerjisi, L noktasındaki potansiyel enerjisinin iki katıdır.

II. Cismin O noktasındaki kinetik enerjisi, L noktasındaki
kinetik enerjisinin 2 katıdır.

III. Cisim O-M arasında hareket ederken yer çekiminin
yaptığı iş –mgh kadardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

1



İleri Kamp: Test 3

7. Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cisim limit hıza
ulaşıyor.

Buna göre, aşağıdaki grafiklerden hangileri bu cisme ait
olamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

8. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda; K ve L
cisimleri şekilde gösterilen ilk hızlarla fırlatılıyor.

Cisimlerin hareketiyle ilgili,

I. Çıkabilecekleri maksimum yükseklikler eşittir.

II. Havada kalma süreleri eşittir.

III. Atılma hızlarıyla yere ulaşma hızları arasındaki farklar
birbirine eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. Dünya ve Mars’a doğru serbest düşüş yapan iki meteor
için,

I. Dünya’nın ve Mars’ın yüzeyine yakın bir noktadaki
ivmeleri farklı olur.

II. Dünya’ya ve Mars’a yaklaştıkça meteorların ivmesi artar.

III. Meteorların düşüş ivmeleri kütlelerinden bağımsızdır.

yargılarından hangileri doğrudur? (Gezegenlerin
atmosferinden kaynaklanan sürtünmeler ihmal edilecektir.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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10. Şekilde; hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda sabit
hızla hareket eden bir araç, aracın üzerinde duran Toprak ve
yerde durmakta olan Nihan gösterilmiştir. Toprak, elindeki topu
kendisine göre düşey doğrultuda belirli bir hızla fırlatıyor.

v

Toprak

N!han

v
0

Buna göre,

I. Toprak, topu düşey atış hareketi yapıyor olarak görür.

II. Nihan, topu eğik atış hareketi yapıyor olarak görür.

III. Top araç üzerine düşer.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

11. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda, K cismi 45
metrelik yükseklikten yatay hızla fırlatıldığı anda, L aracı da
durgun halden sabit ivmeyle harekete başlıyor.

45 m

36 m

A

K

L a

L aracının ön kısmı ile K aracı aynı anda A noktasına
ulaştığına göre, L aracının ivmesi kaç m/s2’dir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

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

9-E 10-E 11-E
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İtme ve Momentum

İtme ve momentum

Etki-tepki prensibinden yararlanarak, uzay boşluğunda uzay
aracını iten bir astronotun ve uzay aracının hızlarındaki
değişimi inceleyelim.

Yukarıdaki örnek için itme kavramını tanımlayarak, astronot ve
uzay aracı üzerindeki itmeleri karşılaştıralım.

Sonuç

Elde ettiğimiz bu sonuç üzerinden momentum kavramını
tanımlayarak, momentum değişimi ve itme arasındaki ilişkiyi
açıklayalım. Ardından itme-momentum prensibini elde
edelim.

Sonuç

Momentum değişimi ve itme aynı şey oldukları için birimleri
aynıdır. Momentum değişimi de momentumla aynı birimdedir.
Bu yüzden itme ve momentum aynı birimde olur. Türetilmiş
bir büyüklük olan itme veya momentum için N·s ya da kg m

s
birimleri kullanılabilir.

Uyarı!

Burada kastedilen momentum, çizgisel momentumdur.
Çizgisel momentum cismin ötelenmesi, açısal
momentum ise cismin dönmesiyle ilgilidir. Aksi
belirtilmedikçe momentum kavramı, çizgisel momentum
için kullanılacaktır.

t süre boyunca F büyüklüğünde kuvvet uygulanan, sürtünmesiz
yatay düzlemde bulunan m kütleli bir cisim üzerinden, itme ve
momentum değişimi arasındaki ilişkiyi gösterelim.

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Bir cismin kuvvet-zaman grafiğinin altında kalan alanın neden
itmenin büyüklüğünü verdiğini tartışalım. Cismin ivme-zaman
grafiğini çizelim.

Uyarı!

Kuvvet-yol grafiğinin altında kalan alan, kuvvetin yaptığı işi
vermektedir. Yapılan iş de enerji hakkında bilgi verir.

Kuvvet-zaman grafiği kullanılarak da momentum değişimi
elde edilebilir.

Bir cisme etki eden kuvvetin cismin momentumunu nasıl
değiştirdiğini gösterelim.

Sonuç

Bungee jumping yapan birisinin, yüksek hızlara çıkmasına
rağmen, esnek bir halat sayesinde nasıl yaralanmadığını
tartışalım.

Yüksekten atlayan bir sporcunun, yere çarpma anında dizlerini
kırarak ve takla atarak, nasıl kendisini sakatlanmaktan
kurtardığını tartışalım.

1



İleri Kamp: Test 3

1. Bir cisim O noktasından v0 süratiyle şekildeki gibi atılıyor.

x

y

O

h
mak

37º

v
0

Cismin maksimum yükseklikteki momentumunun

büyüklüğü 60
kg ·m

s
olduğuna göre, atıldığı andaki

momentumunun büyüklüğü kaç
kg ·m

s
’dir?

A) 30 B) 60 C) 75 D) 90 E) 120

2. K noktasından serbest bırakılan 2 kg kütleli cisim O
noktasındaki m kütleli cisme çarpıyor ve cisimler yapışarak h/4
kadarlık yüksekliğe çıkabiliyor.

h

2 kg

m

K

O

h/4

Buna göre m kaç kg’dir? (Sürtünmeler ihmal edilecektir.)

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 10

3. Şekildeki m ve 3m kütleli K ve L cisimleri sürtünmesiz yatay
düzlemde merkezi ve esnek olarak çarpışıyor.

K L
4 m/s 12 m/s

O

3m m

Çarpışmadan 1 saniye sonra cisimlerin O noktasına olan

uzaklıkları oranı
dK

dL
kaç olur? (Birim kare uzunlukları 4

metredir.)

A)
9

5
B)

9

4
C) 3 D) 6 E)

15
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4. İş ve itme ile ilgili,

I. Üzerine net bir itme uygulanan bir cismin momentumu
değişir.

II. Üzerinde net bir iş yapılan bir cismin momentumu artar.

III. İki farklı cismin üzerinde yapılan net iş aynı ise, bu
cisimler üzerindeki net itmeler de aynıdır.

yargılarından hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

5. m ve 3m kütleli cisimler kütlesi önemsiz bir yayın iki ucuna
şekildeki gibi sıkıştırılıp bir iple bağlanıyor. İp kesildiğinde m
kütleli cisim 3v süratiyle hareket ediyor. 3m kütleli cisim ise h
yüksekliğinden vagonun üzerine düşüyor ve vagon ile 3m kütleli
cisim birlikte hareket etmeye başlıyor.

h

3m

m 3m

Buna göre 3m kütleli cisim ve vagonun ortak sürati kaç v
olur? (Sadece aracın üst kısmındaki sürtünmeler
önemsenecektir.)

A)
1

4
B)

1

2
C) 1 D) 2 E) 4

6. K cismi Şekil I’deki konumdan serbest bırakıldığında L cismi
ile çarpışıp kenetleniyor. Cisimler Şekil II’deki gibi yer
değiştirilip olay tekrarlanıyor ve cisimler yine kenetleniyor.

m 4m

4m m

Şek"l I Şek"l II

K

L

L

K

h h

Buna göre,

I. İkinci durumda cisimlerin çıktığı yükseklik daha fazladır.

II. Çarpışma süresince cisimler üzerine uygulanan itmelerin
büyüklüğü I1 ve I2 ise, I2 = I1’dir.

III. Şekil II’deki kinetik enerji kayıp oranı, Şekil I deki kinetik
enerji kayıp oranından daha fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

7. Mekanik enerji ve çizgisel momentum korunumuyla ilgili,

I. Bir sistem üzerindeki net kuvvet sıfırsa o sistemde
kinetik enerji her zaman korunur.

II. Bir sistemde mekanik enerji korunuyorsa, çizgisel
momentum da her zaman korunur.

III. Bir sistem üzerindeki net kuvvet sıfırsa, o sistemde
çizgisel momentum korunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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