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Bu Eğ�t�m Set�n� Nasıl Kullanmalısın?
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Konu anlatım
v�deolarını
k�tap üzer�ne
notlar alarak �zle

Konu anlatımında
ya da testlerde
anlamadığın yerler�
v�deonun altında sor

D�ğer kaynaklardan
soru çözerek
öğrend�kler�n�
pek�şt�r

Sıra Sende sorularını
çözmeden önce
v�deoları durdur,
soruları çöz

Sıra Sende
sorularının
çözümler�n� �zle,
eks�kler�n� kapat

Ana Kamp,
İler� Kamp ve
Z�rve testler�n� çöz,
v�deo çözümler�n� �zle



Dersler�m�z� Nasıl Hazırlıyoruz?
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MEB KİTAPLARINI VE ÖSYM'Yİ REFERANS 
ALIYORUZ!

MEB kazanım 
l�steler�n� ve MEB 

f�z�k k�taplarını 
�nceleyerek müfredatın 
sınırlarını bel�rl�yoruz.

Kavramların eks�ks�z
öğren�leb�leceğ� b�r

konu anlatımı �skelet�
hazırlıyoruz.

Geçm�ş sınavları
�nceleyerek ÖSYM’n�n

soru sormayı terc�h
edeb�leceğ� başlıkları

öne çıkarıyoruz.

KENDİ BAŞINA FİZİK ÖĞRENEBİLECEĞİN
BİR SİSTEM OLUŞTURUYORUZ!

Konu anlatımını, v�deo
dersler� ver�ml� hale
get�recek örnekler,

tartışmalar ve
�ncelemeler �çerecek
b�ç�mde hazırlıyoruz.

Öğren�len konuların
pek�şmes�n�

sağlayacak Sıra Sende
soruları hazırlıyoruz.

Konu anlatımı ve
testler arasındak�

uyumu en üst düzeye
çıkarmaya dönük

gel�şt�rmeler
yapıyoruz.

Ders�n bütününün
onl�ne eğ�t�me
uygunluğunu

değerlend�rerek ders�
tamamlıyoruz.

KUSURSUZ BİR İÇERİK İÇİN TİTİZ 
ÇALIŞIYORUZ!

Testlerde yer alacak
sorular �ç�n zeng�n b�r

soru havuzu
oluşturuyoruz.

Elde ed�len
havuzdan

en uygun soruları
seçerek testler�
oluşturuyoruz.

İçer�klerde; b�l�msel,
görsel veya anlatım

açısından b�r hata
olmaması �ç�n konu

anlatımını ve soruları
üç aşamalı tarama

s�stem�nden geç�r�yoruz.

Ana Kamp, İler� Kamp
ve Z�rve testler�n�n

sev�yeler�n� bel�rlemek
�ç�n t�t�z b�r çalışma

yapıyoruz.
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2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 TYT’ler�nde az soru gelm�ş ya da h�ç soru gelmem�ş
b�r konunun önems�z olduğu ya da çalışılmaması gerekt�ğ� sonucu çıkarılamaz.

2018 2019 2020 2021

Elektr�k Akımı ve Devreler� 1 1 1

Mıknatıslar ve Manyet�zma

Basınç 1 1

Kaldırma Kuvvet� 1 1

Dalgalara G�r�ş ve Yay Dalgaları 1 1

Su, Ses ve Deprem Dalgaları

Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar 1 1

Küresel Aynalar

Işığın Kırılması ve Renkler 1 1 1

Mercekler ve Opt�k Araçlar 1

TOPLAM   3 3 5 4

TYT'de Sorulmuş Soruların
Bu K�tapta Yer Alan Konulara Göre Dağılımı
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Ed�nd�ğ�n bu setler, eğ�t�m alanında yıllarca verd�ğ�m�z emekler�n ve bu emekler� taçlandıran 
b�r �deal�n ürünü olarak ortaya çıktı. F�z�k ders� �ç�n l�se düzey�nde s�stemat�k, kapsamlı, 
ezberden uzak ve öğret�c� b�r onl�ne eğ�t�m set� oluşturmak bu �deal�n gerçekleşmes�n�n �lk 
adımıydı.

Geçt�ğ�m�z yıllarda b�nlerce öğrenc�, bu setlerle hem TYT ve AYT'ye hazırlandı hem de okul 
dersler�ne çalıştı ve çok �y� sonuçlar aldı. Bu setler sayes�nde f�z�k g�b� deneye ve gözleme 
dayalı b�r derste b�le onl�ne eğ�t�m�n�n öğrenc�lere c�dd� katkılar sunab�ld�ğ�n� görmüş olduk.

F�z�k ders� �ç�n yüzeysel öğret�m �çer�kler�n�n sınavlara hazırlıkta yeters�z kaldığını artık herkes 
göreb�l�yor. Özell�kle son yıllarda yapılan YKS'ler bunu b�r kez daha gösterm�ş oldu. 
Kavramlara dayalı, neden-sonuç �l�şk�s� kurarak ve f�z�ksel denklemler�n mantığını açıklayarak 
�lerleyen b�r çalışma el�ndek� bu setler sayes�nde mümkün. Bu çalışmada en öneml� rollerden 
b�r� de sana düşüyor. Amacın f�z�k ders�nde başarılı olmak ve f�z�k öğrenmekse yoğun b�r 
çalışma sen� bekl�yor. Çok çalışmadan f�z�k öğrenmek mümkün değ�l!

Bu setler�n her b�r parçası sen�n �ht�yaçlarına göre t�t�zl�kle kurgulandı. Bu yüzden setler� 
baştan sona b�z�m yönlend�rmeler�m�ze göre tamamlamanı �st�yoruz. Bu yönlend�rmeler�n en 
temel basamaklarını b�r kez daha hatırlayalım.

• Konu anlatımlarını d�nlerken kend� notlarını almalı ve anlatılan �çer�ğ� kavramaya 
çalışmalısın.

• Sıra Sende sorularını çözmek �ç�n kend�ne mutlaka süre vermel�s�n. Acele ed�p hemen 
çözümler�n� �zlemektense duruma göre b�r soruya 5-10 dak�kanı ayırmalı, gerekt�ğ�nde 
konu anlatımındak� �lg�l� kısmı tekrar çalışmalısın. Kend� çabanı ortaya koymadan hemen 
v�deo çözümlere yönelmek gel�ş�m�n� olumsuz etk�leyecekt�r.

• Bu söyled�kler�m�z Ana Kamp, İler� Kamp ve Z�rve testler� �ç�n de geçerl�.

Bu setler� olması gerekt�ğ� g�b� tamamladığında f�z�k ders�nde başarılı olmaman �ç�n b�r neden 
yok. Ayrıca burada öğrend�ğ�n b�lg�ler, yaklaşımlar ve yöntemler b�r ömür boyu sana ayrı b�r 
v�zyon katacak. Bu derslere hakkını vererek çalışırsan ün�vers�te eğ�t�m�nden meslek 
yaşantına, a�le hayatından sosyal �l�şk�ler�ne kadar bütünlüklü b�r gel�ş�m sen� bekl�yor olacak.

Z�hn�n� yoracağımız �ç�n aslında gayet memnunuz. Bu çalışmayla f�z�ğ� hayatında b�raz daha 
farklı b�r yere koymana yardımcı olacağımıza �nanıyoruz. Sen ş�md� bu söyled�kler�m�ze da�r 
b�raz ön yargılı olab�l�rs�n. Ancak bu yolculuğu tamamladığında sen�n de b�z�mle hemf�k�r 
olacağına em�n�z.

Bu arada, bu setler� hazırlamamızda b�ze cömertçe katkı sunan k�ş�lere teşekkür etmek 
�st�yoruz. Bu setler�n her b�r kısmında katkısı olan ve b�zlere mot�vasyon sağlayan 
ertans�nansah�n.com ek�b�nden Altan'a, Mehmet Efe'ye, Furkan Baybars'a, Furkan Devran'a, 
İbrah�m'e, İlknur Abla'ya, Merve'ye, N�han'a, Sel�n'e ve Yunus Emre'ye kocaman b�r teşekkürü 
borç b�l�yoruz.

Set �ç�nde yer alan soruları hazırlamamızda katkıları olan Necdet'e, Büşra'ya, Yas�ncan'a ve 
Mehmet Ak�f Korkmaz'a; bu �şe başlarken b�ze omuz veren Anıl'a, Cem'e ve Güney'e; har�ka 
kapak tasarımları �ç�n Yaser'e; k�tapların g�r�ş sayfaları ve soru ç�z�mler� �ç�n Fatma'ya çok 
teşekkür ed�yoruz.

Hazırsan sen�nle f�z�k dolu saatler geç�rmeye başlayab�l�r�z.

Değ�lsen de başla! İlk ders b�tmeden sen� hazırlamış olacağız.

İy� dersler…

İy� çalışmalar…

Sunu

Ertan S�nan Şah�n

@ertans�nansah�n

Tolga B�lg�n
@atolgab�lg�n

Uğur Yıldırım
@ugury�ld�r�mugur

Solmaz Yılmaz
@solmazy�lmaz.phys
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Konu Anlatımları ve Soru İçer�kler�yle İlg�l�
Açıklamalar
Bu k�tapta yer alan konu anlatımlarının ve soruların �çer�ğ�yle �lg�l� bazı açıklamalar yapmayı 
gerekl� görüyoruz.

Her defasında bazı �fadeler� tekrar etmek konu anlatımı ve soruların okunurluğunu azaltacak 
ve hantallığa yol açacaktı. Bu nedenle; l�se f�z�k dersler�n� görmüş b�r öğrenc�n�n aş�na olduğu 
bazı semboller� ve genel kabuller� her defasında bel�rtmed�k. Örneğ�n, b�r problemde �p 
ver�lm�şse, bu �p�n esnemez olduğunu her soruda yazmaya gerek duymadık. Öğrenc�ler�n; �p 
hakkında b�r şey söylenmed�yse, �p�n esnemez olduğunu kabul etmes�n� bekled�k. Bu örneğe 
benzer bazı durumları aşağıda l�steled�k.

Sorularda aks� bel�rt�lmed�kçe; 

1. İpler�n esnemed�ğ� ve kütleler�n�n önems�z olduğu, 

2. Yerçek�m� �vmes�n�n (g) düzgün ve sab�t olduğu, sayısal değer gerekt�ren sorularda 
�se 10 m/s² büyüklüğünde olduğu,

3. C�s�mler�n boyutlarının önems�z (noktasal) olduğu,

4. C�s�mler�n şekl�n�n değ�şmed�ğ�,

5. Havanın etk�s�n�n önems�z olduğu,

6. Yörünge hareketler�n�n, kütles� büyük olan nesnen�n kütle merkez� etrafında 
gerçekleşt�ğ�,

7. Kütle çek�m potans�yel enerj�s� �ç�n referans noktasının sonsuzda olduğu,

8. Elektr�ksel potans�yel ve potans�yel enerj� �ç�n referans noktasının sonsuzda olduğu,

9. Yüklü c�s�mler�n �vmel� hareket�n� �çeren elektrostat�k problemler�nde 
elektromanyet�k ışımanın �hmal ed�ld�ğ�,

10. C�s�mler elektr�ksel olarak yüklen�rken kütleler�n�n değ�şmed�ğ�, 

11. Soruda bel�rt�len kaynaklar dışında ortamda farklı b�r manyet�k veya elektr�k alan 
kaynağı olmadığı,  

12. Üzer�nden akım geçen bob�nler�n oluşturduğu manyet�k alanın ş�ddet� hesaplanırken 
bob�nler�n yeter�nce uzun olduğu, 

13. Soruda bel�rt�len kaynaklar dışında ortamda başka b�r ışık kaynağı olmadığı,

kabul ed�lmel�d�r. 

Ek olarak; 

1. Bazı soruların şek�ller�nde yer alan b�lg�ler�n tamamını soru met�nler�nde yen�den 
yazmadık. Bu sorularda �fadeler�n mükemmel olmasını değ�l, sadel�ğ� terc�h ett�k. Bazı 
durumlarda da öğrenc�n�n f�z�k konusundak� genel kültürüne güvend�k. ÖSYM'n�n de 
hazırladığı sınavlarda benzer b�r terc�hte bulunduğu tarafımızca görülmüştür.

2. Bazı sorularda, b�r k�ş�n�n, nesnen�n veya parçacığın sab�t hızla hareket ett�ğ� bel�rt�ld�. 
B�r k�ş�n�n, nesnen�n veya parçacığın sab�t hızla �lerlemes� her zaman gerçekç� 
olmayab�l�r. Bu durumlarda, problemde yer alan hareket�n gerçekleşeb�ld�ğ�n� 
varsaydık.

3. Sıra sende ve test sorularında, açıların tr�gonometr�k değerler�n� çoğunlukla 
vermed�k. B�r soruda, b�r açının tr�gonometr�k değerler�n�n b�l�nmes� gerek�yorsa, 
öğrenc�n�n buna farklı kaynaklardan ulaşab�leceğ�n� düşündük.



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.

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.
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İleri Kamp: Test 3İleri Kamp: Test 3İleri Kamp: Test 3

1. K üreteci 20 V’lik üretece seri olarak bağlandığında, devre
kollarındaki akımlar 1 A ve 2 A oluyor.

+
−

6 Ω
2 A

1 A

20 V

K
a b

Buna göre, K üretecinin emk değeri ve pozitif ucu
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Üreteçlerin
iç direnci önemsizdir.)

emk (V) Pozitif uç

A) 8 a

B) 11 a

C) 8 b

D) 11 b

E) 14 b

2. Üretecin iç direncinin önemsenmediği şekildeki devrede,
ampermetreden geçen akım 2 amperdir.

Buna göre, voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur?
A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E) 70

3. Şekildeki iletkenin farklı kesitlerindeki akım değerleri i1, i2 ve
i3’tür.

!
1

!
2

!
3

S

2S

3S

Buna göre; i1, i2 ve i3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) i1 > i2 > i3 B) i3 > i2 > i1 C) i1 = i2 > i3

D) i3 > i1 = i2 E) i1 = i2 = i3

4. Şekildeki devrede ideal ampermetre ve voltmetre
kullanılmıştır.

Üretecin iç direnci önemsiz olduğuna göre, ampermetre ve
voltmetrenin gösterdiği değerler kaçtır?

Ampermetre (A) Voltmetre (V)

A) 1 9

B) 2 9

C) 1 15

D) 2 15

E) 3 18

5. Şekildeki devrede aynı malzemeden yapılmış K ve L
iletkenleri verilmiştir.

Buna göre, K ve L iletkenlerinde harcanan güçler oranı
PK/PL kaçtır?

A)
1

4
B)

1

3
C)

1

2
D) 1 E) 2

6. Özdeş lambalardan oluşan şekildeki devre parçasında
anahtarlar kapalıdır.

X

Y

Z

A

B

A ve B noktaları arasına potansiyel fark uygulandığında,
bütün lambaların ışık vermesi için; X, Y ve Z
anahtarlarından hangilerini açmak gerekir?

A) Yalnız X B) Yalnız Y C) X ve Y

D) Y ve Z E) X, Y ve Z

27



Zirve: Test 3Zirve: Test 3Zirve: Test 3

1. Şekildeki düzenek iki özdeş çubuk mıknatıs ve
dinamometreden oluşmaktadır.

N

S

N

S

K

L

d!namometre

T

Düzenekle ilgili,

I. Mıknatıslar arasındaki ip kısaltılırsa T gerilmesinin değeri
artar.

II. Mıknatıslar arasındaki ip uzatılırsa, dinamometrede
okunan değer azalır.

III. L mıknatısı, N kutbu üst tarafa gelecek şekilde yeniden
bağlanırsa, dinamometrede okunan değer artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

2. Şekildeki devre; iç dirençleri önemsiz özdeş
elektromıknatıslar, üreteç, direnç ve reostadan oluşmaktadır.

+ −

reosta

1 2

R

L
V"

K

Düzenekle ilgili,

I. Reosta sürgüsü 2 yönünde hareket ettirilip yeterince
beklendiğinde, i akımı daha düşük bir değer alır.

II. Reosta sürgüsü 2 yönünde hareket ettirilip yeterince
beklendiğinde, K ve L elektromıknatıslarının kutup
şiddeti azalır.

III. Reosta sürgüsü 1 yönünde hareket ettirilip yeterince
beklendiğinde, K elektromıknatısının kutup şiddeti
artarken, L elektromıknatısının kutup şiddeti sabit kalır.

yargılarından hangileri doğrudur? (Elektromıknatıslar
arasındaki etkileşim ihmal edilecektir.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

3. Şekildeki disk biçimindeki mıknatıslar bir tahta silindire
geçirilmiş olup, şekilde gösterilen konumlarda tutulmaktadır.

A

B

Düzenekle ilgili,

I. B sabit tutulurken A serbest bırakılırsa; A, önce hızlanıp
sonra yavaşlayabilir.

II. A sabit tutulurken B serbest bırakılırsa; B, A’ya doğru
sabit bir ivmeyle yaklaşabilir.

III. A ve B aynı anda serbest bırakılırsa, iki mıknatıs da bir
süre aynı yönde hareket edebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

4. Şekildeki düzenek, tavana bağlanmış bir çubuk mıknatıs ve
elektromıknatısla oluşturulmuştur. Elektromıknatıs şekilde
gösterilen konumda tutulmaktadır.

+

−

"

N

S

T

Düzenekle ilgili,

I. T ip gerilmesi mıknatıs ağırlığından daha fazladır.

II. Elektromıknatıs herhangi bir yönde bir miktar
döndürülürse, ip gerilmesi azalır.

III. Akım sabit tutularak, elektromıknatıs çubuk mıknatıstan
uzaklaştırılırsa, ip gerilmesi azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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Konu Anlatımı: Kaldırma KuvvetiKonu Anlatımı: Kaldırma KuvvetiKonu Anlatımı: Kaldırma Kuvveti

26. Taşma seviyesindeki taşırma kabına, ayrı ayrı X, Y ve Z
cisimleri konuluyor.

2dd 2d 3d

X Y Z

Buna göre,

I. X cismi kapta ağırlığının yarısı kadar ağırlaşmaya neden
olur.

II. Y cismi kapta ağırlaşmaya neden olmaz.

III. Z cismi ağırlığının üçte biri kadar ağırlaşmaya neden
olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

27. Taşma seviyesinin altında sıvı bulunan taşırma kabına, X
cismi bırakılıyor.

X

Buna göre,

I. Taşırma kabında ağırlaşma olmuştur.

II. Taşan sıvının ağırlığı, cisme etki eden kaldırma
kuvvetine eşittir.

III. Taşan sıvının ağırlığı, X cisminin ağırlığından daha
küçüktür.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III

Buz ve su problemleri

Suyun içindeki buzun kaçta kaçının battığını inceleyelim. Buzun
eridiğinde ne kadar suya dönüştüğünü ve su seviyesinin neden
değişmediğini tartışalım.

su

buz

su

buz

Sabit sıcaklıkta suyun içindeki buz eridiğinde, su seviyesinin ve
gaz basıncının nasıl değişeceğini inceleyelim.

buz

su

hava

Buz, su içinde üç farklı şekilde dengede durmaktadır. İplerdeki
gerilmeler sıfırdan farklıdır. Buz eridiğinde su seviyelerinin nasıl
değişeceğini tartışalım.

Sıra sende

28. Bir iple tavana bağlanmış buz parçası şekildeki kabın
içerisine daldırılıyor ve ip gerilmesi sıfırdan farklı oluyor. Sistem
ısıl dengededir.

buz

su

T

Düzenekle ilgili,

I. İp kesilirse kap ağırlaşır.

II. Buz, sistemin sıcaklığı değiştirilmeden eritilirse kaptaki
sıvı seviyesi yükselir.

III. Kaba su ilave edilirse ip gerilmesi değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

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 birimi 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
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Ana Kamp: Test 1Ana Kamp: Test 1Ana Kamp: Test 1

14. Şekilde, ilerleme yönleri oklarla gösterilen X, Y ve Z
atmaları verilmiştir.

Buna göre,

I. X atması baş yukarı yansır.

II. Y ve Z atmaları baş aşağı yansır.

III. Y atması kalın yaya baş yukarı iletilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

15. Şekilde aynı yay üzerinde oluşturulan K, L ve M atmaları
verilmiştir.

Buna göre, atmaların yayılma hızlarının büyüklükleri
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) vK > vL > vM B) vL > vM > vK C) vL = vM > vK

D) vK = vM = vL E) vM > vL > vK

16. Gergin bir yay üzerinde f frekansıyla oluşturulan dalgaların
dalga boyu λ, yayılma hızının büyüklüğü v’dir.

Yayın gerilme miktarı değiştirilmeden; kaynağın frekansı iki
katına çıkarılırsa, dalga boyu ve yayılma hızının büyüklüğü
nasıl değişir?

Dalga boyu Yayılma hızı

A) λ/2 v

B) λ/2 2v

C) λ v

D) 2λ v

E) 2λ 2v

17. Kalınlıkları bilinmeyen X, Y ve Z yayları Şekil I’deki gibi
birbirine eklenmiştir. X yayında oluşturulan atmadan, ilk
yansımalar ve iletilmeler sonucunda oluşan yeni atmaların
görünümleri Şekil II’deki gibidir.

Yayların kalınlıklarıyla ilgili,

I. X yayı Y yayından kalındır.

II. Y yayı Z yayından incedir.

III. X yayı Z yayından kalındır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

D) I ve II E) II ve III

18. İnce yaydan v süratiyle gelen Şekil I’deki atmanın, iletilen
ve yansıyan atma görünümleri Şekil II’deki gibidir.

Şek"l I

x

O

a

v

Şek"l II

Oxy

ay

a
!

x
!

vi

vy

Buna göre,

I. v = vy > vi

II. a > ai ve a > ay

III. x > xy > xi

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) II ve III

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

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

17-D 18-D
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Konu Anlatımı: Su, ses ve deprem dalgalarıKonu Anlatımı: Su, ses ve deprem dalgalarıKonu Anlatımı: Su, ses ve deprem dalgaları

Gitarın farklı tellerinden ve perdelerinden neden farklı frekansta
sesler çıktığını tartışalım.

İçerisinde farklı miktarlarda su bulunan şişelere, bir çubukla
vurduğumuzda çıkacak seslerin yüksekliğini tartışalım. Ayrıca
şişelerin içine üflediğimizde çıkacak sesin frekansını tartışalım.

Şiddet

Bir ses dalgasının genliği şiddeti hakkında bilgi verir. Bir ses
kaynağı daha şiddetli ses dalgaları yaymaya başladığında, ses
daha şiddetli duyulur. Kaynaktan uzaklaşıldıkça duyulan sesin
şiddetinde azalma olur. Ses düzeyini ifade etmek için desibel
(dB) ölçeği kullanılır.

Faydalı bilgi

İnsanın duyma sınırı 0 dB olarak belirlenmiş olup, 120 dB
insan kulağının zarar görme seviyesine denk düşmektedir.

Ses şiddetinin değerlerini örnekleriyle inceleyelim.

Tını

Aynı notada (aynı frekansta) ses çıkaran iki müzik
enstrümanının seslerini birbirinden ayırt etmemizi sağlayan
tınılarındaki farklılıktır. Aynı şey şarkı söyleyen iki farklı sanatçı
için de geçerlidir.

Aynı notada ses çıkaran iki müzik aletinin çıkardığı ses
dalgalarının dijital gösteriminden yararlanarak, tınıların farklı
olmasının ne anlama geldiğini tartışalım.

korno klarnet

Rezonans

Bir cismin titreşim frekansı ile bu cisme uygulanan kuvvetin
frekansı aynı olduğu duruma rezonans denir. Bu durumda
titreşim genliği gittikçe şiddetlenebilir.

Faydalı bilgi

Salıncakta sallanan arkadaşımızın, salınım genliğini
artırmak için, onun salınımıyla rezonans halinde kuvvet
uygulamalıyız.

İki özdeş diyapazonun rezonansa girmesi durumunu
inceleyelim.

Gerekli önlemler alınmadığında, köprünün titreşimlerinin
rüzgarla rezonansa girmesi durumunda, köprünün nasıl
kolayca yıkılabileceğini tartışalım.

Yankı

Bir kaynaktan çıkan ses dalgalarının, bir engele çarptıktan
sonra nasıl yankı oluşturduğunu tartışalım.

engel
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Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem AynalarKonu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem AynalarKonu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Aralarında belli bir mesafe bulunan iki noktasal ışık kaynağının
perde üzerinde oluşturduğu gölgeleri inceleyelim. Kaynakların
veya cismin yeri değiştirildiğinde ne gibi değişikliklerin olacağını
tartışalım.

perde

Uyarı!

Küresel cisimlerin perde üzerinde oluşan gölgeleri
genellikle dairesel değildir. Basitleştirmek için, çizimlerde,
genellikle bu detaya yer verilmez.

Küresel bir ışık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu
gölgeleri inceleyelim. Kaynağın veya cismin yeri
değiştirildiğinde ne gibi değişikliklerin olacağını tartışalım.

Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.

Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.

Küresel engelin ve çerçevenin perde üzerinde oluşturacağı
gölgeyi inceleyelim.

Noktasal K ve L ışık kaynaklarının saydam olmayan engelle
birlikte perde üzerinde oluşturacağı gölgeleri inceleyelim.

Karanlık bir ortamda şekildeki paralel ışınlarla aydınlatılan
küresel cismin gözlemci tarafından nasıl görüleceğini tartışalım.

Sıra sende

7. Noktasal bir ışık kaynağı ile saydam olmayan K ve L
engelleri yeterince geniş bir perdenin önüne şekildeki gibi
yerleştiriliyor.

Buna göre K ve L engellerinin perde üzerindeki

gölgelerinin boyları oranı
hK

hL
aşağıdakilerden hangisinde

doğru verilmiştir?

A)
1

3
B)

2

3
C) 1 D)

3

2
E) 3
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Konu Anlatımı: Küresel AynalarKonu Anlatımı: Küresel AynalarKonu Anlatımı: Küresel Aynalar

Tepe noktasına gelen bir ışının, çukur aynadan nasıl
yansıyacağını inceleyelim.

T

asal
eksen

3F’ten gelen bir ışının, çukur aynadan nasıl yansıyacağını
inceleyelim.

T F M 3F

asal
eksen

Odak ve tepe noktalarının ortasından gelen ışının, çukur
aynadan nasıl yansıyacağını inceleyelim.

T F M

asal
eksenF

Faydalı bilgi

Özel ışınlardan birini unuttuğunuzda, bildiğiniz bir ışınla
kıyaslama yaparak hatırlamanızı kolaylaştırabilirsiniz.

Çukur aynaya 4F’ten gelen ışının nasıl yansıyacağını, 3F’ten
gelen özel ışınla kıyas yaparak çizelim.

4F 3F FM T

Sıra sende

1. Şekilde, çukur aynaya, asal eksene göre paralel gelen bir
ışın gösterilmiştir.

F A

kırmızı ışık

asal
eksen

Yansıyan ışığın odak noktası olan F yerine A noktasından
geçmesi için,

I. kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanmak,

II. ışık şiddeti artırmak,

III. aynanın eğrilik yarıçapı artırmak

işlemlerinden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

2. Şekilde gösterilen I1 ışını çukur aynadan yansıdıktan sonra
B noktasından geçmiştir.

θ > α olduğuna göre, I2 ışını aynadan yansıdıktan sonra
nereden geçer?

A) A noktasından B) B noktasından

C) T noktasından D) AB arasından

E) BT arasından

3. Şekilde odak uzaklıkları sırasıyla f1 ve f2 olan iki çukur ayna
verilmiştir. Asal eksene paralel olarak gönderilen ışın, 1
aynasından ikinci kez yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri
dönüyor.

asal
eksen

I

1 2

Buna göre, aynalar arası mesafe aşağıdakilerden
hangisindeki gibi olabilir?

A) f1 + f2 B) 2f1 + f2 C) 2f1 – f2

D) f1 + 2f2 E) 2f2 – f1
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Konu Anlatımı: Işığın Kırılması ve RenklerKonu Anlatımı: Işığın Kırılması ve RenklerKonu Anlatımı: Işığın Kırılması ve Renkler

Yağmur damlalarının gökkuşağını nasıl oluşturduğunu
inceleyelim.

Güneş

Işığın ana renklerini ve bu renklerin birleşimlerini inceleyelim.

Kırmızı

Mav" Yeş"l

Magenta Sarı

Cyan

Beyaz

Uyarı!

Birleştikleri zaman beyaz ışığı veren iki renge birbirinin
tamamlayıcı rengi denir. Örneğin sarı ışıkla mavi ışık belli
oranlarda birleştiği zaman beyaz ışığı verir.

Kavram yanılgısı

Her sarı ışık prizmada kırmızı ve yeşil ışık olarak
ayrışmaz. Eğer prizmaya gönderilen ışık saf sarı ışıksa,
yani tek dalga boyuna sahip bir ışıksa, prizmadan sarı ışık
olarak çıkar. Eğer kırmızı ve yeşil ışığın birleşmesinden
oluşuyorsa prizmadan renklerine ayrışarak çıkar.

Sıra sende

15. Işığın renkleriyle ilgili verilen,

I. Yeşil ışık magenta ışığın tamamlayıcı rengidir.

II. Sarı ve mavi ışığın birleşiminden yeşil ışık oluşur.

III. Mavi ışık sarı ışığın tamamlayıcı rengidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

16. Şekilde; beyaz perde, engel, mavi ve kırmızı noktasal ışık
kaynaklarından oluşan bir düzenek verilmiştir.

Buna göre, beyaz perde üzerindeki noktaların hangi renkte
görüneceği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A B C

A) Kırmızı Siyah Magenta

B) Kırmızı Siyah Beyaz

C) Mavi Kırmızı Beyaz

D) Mavi Siyah Magenta

E) Magenta Siyah Magenta

Boya renkleri ve karışımları

Ana boya renklerini ve bu renklerin karışımını inceleyelim.

Magenta

Cyan Sarı

Mav" Kırmızı

Yeş"l

S"yah

Kavram yanılgısı

Işık renkleri ve boya renkleri birbirine karıştırılmamalıdır.
Işık renkleri birleştikçe beyaza, boya renkleri birleştikçe
siyaha doğru gider.

Faydalı bilgi

Boya renklerinden oluşan bir karışımda, karışıma eklenen
her bir renk, hangi renkteki ışınların yansıtılmayacağını
belirler. Örneğin magenta renkli bir boya, kırmızı ve mavi
ışığı yansıtırken gerisini soğurur; sarı renkli bir boya ise
kırmızı ve yeşil ışığı yansıtırken gerisini soğurur. Böylece
magenta ve sarı renkli boyalar birleştiklerinde sadece
kırmızı renkli ışığı yansıtırlar. Bu yüzden magenta ve sarı
boyaların karışımı kırmızı renkte görünür.
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Zirve: Test 3Zirve: Test 3Zirve: Test 3

1. Şekildeki ince kenarlı merceğe asal ekseni K noktasında
keserek gelen ışın, çukur aynadan yansıdıktan sonra kendi
üzerinden geri dönüyor.

KL mesafesi
3f1
2

olduğuna göre, LM mesafesi

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) f1 + 2f2 B) 2f1 + 2f2 C) 3f1 +
3f2
2

D) 2f1 + 3f2 E) 3f1 + 2f2

2. Şekilde asal eksenleri çakışık K, L ve M optik araçlarından
oluşan bir düzenek verilmiştir. K aracına asal eksene paralel
gelen ışın, L aracından M aracına da asal eksene paralel
gidiyor.

Noktalar arasındaki mesafe eşit olduğuna göre,

I. K ve L’nin odak uzaklıkları eşittir.

II. K ıraksak, L yakınsak mercektir.

III. M çukur ayna veya dağınık yansıma gerçekleşen bir
yüzey olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

3. Şekildeki cisim ince kenarlı merceğin merkezi ile odağı
arasındadır.

asal
eksenF2F

I II III

Buna göre cismin görüntüsü I, II ve III numaralı çizimlerden
hangileri gibi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

4. Şekildeki merceğin önünde bir cisim bulunmaktadır.

Mercekle ilgili,

I. Görüntü cisimden büyükse mercek yakınsaktır.

II. Görüntü sanalsa mercek ıraksaktır.

III. Cisim merceğe yaklaştırılınca görüntü büyüyorsa,
mercek yakınsaktır.

IV. Görüntü boyu cismin boyuna eşitse, mercek ıraksaktır.

V. Görüntü merceğin diğer tarafındaysa, mercek
yakınsaktır.

yargılarından kaç tanesi kesinlikle doğrudur?

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

5. Şekildeki kalın kenarlı mercek önünde bir cisim
bulunmaktadır.

Cismin mercekteki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

A) B) C)

D)
A B

D C

E)
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