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Mustafa Kemal Atatürk

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

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

Konu anlatımında
ya da testlerde
anlamadığın yerler
v deonun altında sor

D ğer kaynaklardan
soru çözerek
öğrend kler n
pek şt r
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Dersler m z Nasıl Hazırlıyoruz?
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.
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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.

TYT'de Sorulmuş Soruların
Bu K tapta Yer Alan Konulara Göre Dağılımı
2018

2019

1

F z k B l m ne G r ş

2020

2021

1
1

Madde ve Özell kler

1

Hareket ve Kuvvet

1

1
1

1

1

İş, Güç ve Enerj I
Isı, Sıcaklık ve Genleşme

1

Elektrostat k

1
TOPLAM

4

1

4

1

2
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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.
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İç ndek ler

6

F z k B l m ne G r ş

11

M dde ve Özell kler

27

H reket ve Kuvvet

53

İş, Güç ve Enerj I

81

Isı ve Sıc klık

101

Elektrost t k

133

Sunu
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…
Ertan S nan Şah n

Solmaz Yılmaz

Tolga B lg n

Uğur Yıldırım

@ertans nansah n

@solmazy lmaz.phys

@atolgab lg n

@ugury ld r mugur
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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;
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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.

Konu Anlatımı: Fizik Bilimine Giriş

Doğru mu yanlış mı?

Fiziğin uygulama alanları

Fizik bilimi evrende gerçekleşen olayları anlamaya
Fiziğin alt dalları

çalışır.

Fiziğin alt dallarını inceleyelim.

Fizik sadece teorik bir bilim dalıdır.
Fizik, gözleme ve deneye dayalı bir bilim dalıdır.

Katıhal ﬁz ğ

Mekan k

Yapılan deneyler fizik yasalarıyla uyumsuz sonuçlar
verir.

Elektromanyet zma

Fizik biliminin elde ettiği bilgiler zamanla değişebilir.
Termod nam k

Fizik biliminin elde ettiği bilgiler günlük hayata

Atom ﬁz ğ
FİZİĞİN
ALT
DALLARI

Nükleer ﬁz k

uygulanamaz.
Opt k

Fizik biliminin elde ettiği bilgiler kişiden kişiye

Yüksek enerj ve
plazma ﬁz ğ

değişebilir.
Fizik biliminin elde ettiği bilgiler kabullerden ibarettir, bu
yönüyle gerçeği yansıtmaz.

Mekanik

Sıra sende

Kuvvet, hareket ve denge konusuyla ilgilenir. Cisimlerin denge
1. Fizik; madde, enerji, uzay ve zaman arasındaki ilişkiyi

durumuyla statik, net bir kuvvet etkisi altındaki cisimlerle

inceleyen bir bilim dalıdır.

dinamik ilgilenir. Kinematik ise cisimlerin sadece
hareketleriyle ilgilenir.

Buna göre, fizik bilimiyle ilgili verilen,
I. Gezegenlerin, yıldızların ve galaksilerin oluşum sürecini
ve hareketlerini açıklar.
II. Maddeyi oluşturan temel parçacıkların birbirleriyle
etkileşimini inceler.
III. Geçmişten günümüze evrenin nasıl oluştuğunu
anlamaya çalışır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve III

E) I, II ve III
Yeşim Kemer Köprüsü, Pekin, Çin

Örnekler:

• Galaksi, yıldız, gezegen hareketleri
• Köprü, yol, bina, tünel inşaatları
2. Fizik bilimiyle ilgili aşağıda ifade edilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) İnsanların çevresindeki olayları anlamlandırma
çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
B) Deneye ve gözleme dayalı bir bilim dalıdır.
C) Fiziksel teorilerin ve kanunların doğruluğu mutlaktır.
D) Fizik bilimi, neden ve nasıl sorularına cevap arar.
E) Yapılan çalışmaların sonuçları diğer disiplinleri de
etkiler.
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• Dalga hareketleri, ses oluşumu
• Arabaların hareketi, motorun mekanik yapısı
• Robotların çalışması
• Gemilerin yüzmesi, uçağın uçması
• Sıvı basıncı, hidrolik sistemler
İnşaat ve makine mühendisliği fiziğin bu alt dalını sıklıkla
kullanmaktadır.

Konu Anlatımı: Fizik Bilimine Giriş

9. Fizik bilimi aşağıdaki alanlardan hangisine doğrudan
katkı sağlamaz?

Türetilmiş büyüklükler
Türetilmiş büyüklük kavramının ne olduğunu ele alalım ve

A) Sosyoloji

B) Astronomi

D) Coğrafya

C) Mimarlık

E) Jeoloji

Fiziksel niceliklerin sınıflandırılması

türetilmiş büyüklüklere örnekler verelim.
Türet lm ş Büyüklük

SI B r m

Kuvvet

Newton (N)

Enerj

Joule (J)

Sürat

Metre/San ye (m/s)

Basınç

Pascal (Pa)

Elektr k yükü

Coulomb (C)

Isı

Joule (J)

Fiziksel niceliklerin nasıl sınıflandırılabileceğini inceleyelim.
FİZİKSEL NİCELİKLER

Temel Büyüklükler

Türet lm ş Büyüklükler

Faydalı bilgi
FİZİKSEL NİCELİKLER

Temel büyüklüklerin SI birimleri grafikte belirtildiği gibidir.
Türetilmiş büyüklüklerin SI birimleri bu birimler cinsinden

Vektörel Büyüklükler

Skaler Büyüklükler

ifade edilebilir.

Temel büyüklükler
Temel büyüklük kavramının ne olduğunu ele alalım ve temel
büyüklükleri inceleyelim.
Temel Büyüklük

SI B r m

Uzunluk

Metre (m)

Kütle

K logram (kg)

Zaman

San ye (s)

Sıcaklık

Kelv n (K)

Akım ş ddet

Amper (A)

Işık ş ddet

Kandela (cd)

Madde m ktarı

Mol

Doğru mu yanlış mı?
Hacim temel bir büyüklüktür.
Elektrik direnci temel büyüklükler cinsinden ifade
edilemez.
Bir günün süresi temel bir büyüklüktür.
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Ana Kamp: Test 1

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fizik yasalarının
kullanılmasına gerek yoktur?

4. Katıhâl fiziğiyle ilgili,
I. Katıhâl fiziği, kristal yapıdaki katıların elektromanyetik,
optik ve termal özelliklerini inceler.

A) Vücut sıcaklığını ölçen bir termometre tasarlanması.

II. Güneş pillerinin, granit tencerelerin ve leke tutmayan

B) Bir otomobil motoru tipinin daha verimli hale

boyaların geliştirilmesinde katıhâl fiziğinden yararlanılır.

getirilmesi için çalışma yapılması.
C) Bir futbol topuna vurulduğunda topun daha iyi falso

III. Katı hâldeki bir metalin esnekliğinin ve dayanıklılığının
araştırılması katıhâl fiziğinin çalışma alanına girer.

alması için araştırma yapılması.
D) Bir malzemenin yüzeyinden yansıyan güneş ışığı
miktarının azaltılması için çalışma yapılması.

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

E) Kenar uzunlukları bilinen bir üçgenin alanının

B) Yalnız II

D) I ve II

hesaplanması.

C) Yalnız III

E) I, II ve III

5. Fiziğin alt dallarında yapılan çalışmalardan elde edilen
bilgiler, birçok teknolojik uygulamayı mümkün kılmıştır.
2. Fizik bilimiyle ilgili verilen,
Buna göre, teknolojik uygulamalar ve alt dallarla ilgili

I. Uzay ve zaman arasındaki ilişkiyi inceler.

verilen,

II. Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler.
I.

III. Gözleme dayanır.
IV. Fizik yasaları deneylerle doğrulanmalıdır.

elektromanyet zma

V. Deneylerle desteklenmiş fizik yasaları yanlışlanamaz.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

röntgen c hazı

E) 5
II.

opt k

teleskop

III.

mekan k
den zaltı

3. Fiziğin alt dallarıyla ilgili,
I. Çekirdek birleşmeleri ve bölünmeleri gibi atom
çekirdeğinde meydana gelen tepkimeler nükleer fiziğin

eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

çalışma alanına girer.
D) I ve III

E) I, II ve III

II. Yüksek sıcaklıklarda iyonize olmuş gazların yapısının
incelenmesi katıhâl fiziğinin çalışma alanına girer.
III. Temel parçacıkların birbiriyle etkileşimi yüksek enerji
fiziğinin çalışma alanına girer.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve III

E) I, II ve III

1-E

2-D

3-C

4-E

5-E
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İleri Kamp: Test 2

1. Fiziksel nicelikler sınıflandırılırken temel ve türetilmiş
büyüklükler başlıklarının yanı sıra skaler ve vektörel nicelikler
başlıkları altında da toplanabilirler.

−
→

−
→

4. Bir blok, yatay F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde şekilde

−
→

gösterilen yönde v hızıyla yatay olarak hareket etmektedir.
Kuvvetlerin büyüklükleri 5’er newton, hızının büyüklüğü ise 5

Aşağıdakilerden hangisi skaler ve türetilmiş bir fiziksel

m/s’dir.

niceliktir?

v

A) Kuvvet

B) Sıcaklık

D) Zaman

C) Enerji

F1

F2

E) Hız
Buna göre,
I. Bloğa etki eden kuvvetler ve bloğun hızı aynı
doğrultudadır.

−
→

−
→

II. F2 ve v birbirine eşittir.
III. Her bir kuvvetin büyüklüğü cismin hızının büyüklüğüne
eşittir.
2. Ülkemizdeki bilimsel araştırma merkezlerine TÜBİTAK, TAEK
ve ASELSAN; ülkemiz dışındakilere ise CERN, NASA ve ESA

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

örnek olarak verilebilir.

B) Yalnız II

D) I ve III

Bilimsel araştırma merkezleriyle ilgili,

C) Yalnız III

E) II ve III

I. Bilim insanlarının bir ekip olarak çalışarak bilgi ve
deneyimlerini birleştirdikleri kuruluşlardır.
II. Çalışmalarda sadece profesör unvanına sahip bilim
insanları yer alır.
III. Birçok teknolojik gelişme bu merkezlerde yapılan deney
ve buluşlar sayesinde ortaya çıkar.

5. Bir otomobil 10 m/s büyüklüğündeki bir hızla AB

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II

B) Yalnız III

D) I ve III

doğrultusunda ilerleyerek şekildeki konumundan B noktasına 5
C) I ve II

saniyede ulaşıyor.
B

E) I, II ve III

10 m/s

A

Buna göre araçla ilgili,
3. K, L ve M araçları doğrusal bir yolda sabit hızlarla

I. Hız vektörünün büyüklüğü 15 m/s olsaydı B noktasına 5

ilerlemektedir. K ve M araçlarının hızları şekilde belirtilmiş olup,

saniyeden daha kısa sürede ulaşırdı.

üç aracın da sürekli birbirinden uzaklaştığı bilinmektedir.
II. Hız vektörünün doğrultusu farklı olsaydı A ya da B
20 m/s

noktasına ulaşamazdı.

30 m/s

III. Hız vektörünün doğrultusu aynı, yönü farklı olacak
K

L

şekilde hareket etseydi A noktasına ulaşabilirdi.

M

yargılarından hangileri doğrudur?
Buna göre L aracıyla ilgili,

A) Yalnız I

I. Hız vektörünün yönü K aracınınkine zıttır.

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

II. Hız vektörünün büyüklüğü 25 m/s olabilir.
III. Hız vektörünün büyüklüğü 15 m/s olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III
1-C

2-D

3-B

4-A

5-E
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Zirve: Test 1

1. Fizik bilimindeki mekanik alanının temelini oluşturan Newton

3. Yapılan bilimsel gözlemlere göre evren her yönde

yasalarının geçmişi 1687 senesine uzanır. Bu yasalar, bir

genişlemektedir. Bu genişlemeyi ortaya koyan matematiksel

cismin anlık durum bilgileri kullanılarak geçmişteki ve
sağlar. Ancak cisimlerin süratleri ışık hızına yaklaştıkça Newton

modelde Hubble Sabiti kullanılmakta olup, bu sabit 69,3
kilometre
değerindedir.
saniye · megaparsek

yasalarının tahminleri giderek geçersiz hale gelir. Burada

Bu ifadedeki megaparsek çok büyük bir uzunluk birimi

devreye modern fizik yaklaşımları girer ve bu yaklaşımlar

olduğuna göre, Hubble Sabiti temel büyüklükler cinsinden

cisimlerin geçmiş ve gelecekteki durumlarıyla ilgili geçerli

aşağıdakilerden hangisinde doğru temsil edilmiştir?

gelecekteki hareketi hakkında tahminde bulunmamıza olanak

tahminler yapabilmemizi sağlar. Modern fizik yaklaşımları

A) [Uzunluk]

1900’lerin başlarında geliştirilmeye başlanmıştır.
D)

Buna göre, yukarıdaki paragraf ışığında,

B) [Zaman]
[Uzunluk]

E)

[Zaman]2

C)

1
[Zaman]

1
[Uzunluk]

I. Bilimsel bilgiler gelişim ve değişime açıktır.
II. Işık hızına yakın hızla hareket eden bir elektronun
davranışı modern fiziğin konusudur.
III. Fizik bilimindeki yeni yaklaşımlar kendilerinden önceki
yaklaşımları tamamen geçersiz kılar.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III
4. Bir bitki büyürken artan madde miktarının nereden geldiği

E) I ve III

sorusuna yanıt arayan Aristo, felsefi mantıktan yola çıkarak;
"Bitki toprakta büyümektedir. Öyleyse tüm bu madde topraktan
geliyor olmalıdır." sonucuna ulaşmıştır.
Aristo’nun ulaştığı sonucun doğruluğunu test etmek
isteyen bir öğrenci aşağıdaki basamakları uyguluyor:

• Küçük bir fideyi saksıya yerleştirdiği nemli toprağa
dikiyor.

• Saksıyı hassas bir tartıya koyarak toplam kütleyi ölçüyor.
2. Bir vektörü şekildeki saat üzerinde gösterebiliriz. Örneğin, 6

• Saksının üzerini, bitki açıkta kalacak biçimde, şeffaf bir
naylonla örtüyor.

yönündeki bir vektör saatin merkezinden başlayıp aşağıya
doğru 6 rakamını gösterir.

• Beş gün sonunda saksının üzerindeki naylonu çıkartıp
hassas tartıda yeniden kütle ölçümü yapıyor.

• Beş günlük sürenin sonunda kütle değerinin arttığını
saptıyor.
Buna göre,
I. Öğrenci felsefi mantık yerine deney yapmayı tercih
etmiştir.

−
→

II. Öğrencinin kullandığı yöntem fizik bilimi açısından

−
→

Saat üzerinde gösterilecek A ve B vektörlerinin
büyüklükleri arasında A>B ilişkisi olduğuna göre,

−
→

−
→

Aristo’nun kullandığı yöntemden daha uygundur.
III. Öğrenci, Aristo’nun soruya verdiği yanıtın doğru

I. A , 3 yönünde; B , 9 yönünde ise toplamları 3
yönündedir.

−
→

olduğunu tespit etmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?

−
→

II. A , 10 yönünde; B , 4 yönünde ise toplamları B’den

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

küçüktür.

−
→

D) II ve III

−
→

E) I, II ve III

III. A , 12 yönünde; B 3 yönünde ise toplamları 12 ile 3
yönleri arasındır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I ve III
1-D
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2-E

3-C

4-C

Konu Anlatımı: Madde ve Özellikleri

Düzgün geometrik şekilli cisimlerin hacimlerinin

8. Kenar uzunlukları 20 cm, 20 cm ve 80 cm olan dikdörtgenler

hesaplanması

prizması şeklindeki demir bir cisim eritilerek aynı hacme sahip
bir küre hâline getiriliyor.

Aşağıdaki cisimlerin hacimlerini hesaplayalım.

Buna göre kürenin yarıçapı kaç cm olur? (π = 3 alınacaktır.)
A) 10

a
a

b

V=

V=

B) 20

C) 30

D) 40

E) 50

c

r

h

r

Düzgün geometrik şekli olmayan cisimlerin hacimlerinin
V=

hesaplanması

V=

Su seviyesindeki değişimden yararlanarak katı bir cismin
hacminin nasıl hesaplanabileceğini tartışalım.
c

h

5L

5L

3L

3L

1L

1L

b

r
a
V=

V=

Doğru mu yanlış mı?
Bir küpün bütün ebatları 2 katına çıkarılırsa hacmi 2
katına çıkar.
Bir küpün bütün ebatları 2 katına çıkarılırsa yüzey alanı

Taşırma kabına atılan şekildeki cismin hacmini hesaplayalım.

4 katına çıkar.

2L

Sıra sende

1L

7. Bir küp ve silindirin ebatları şekilde veriliyor.
10 cm

50 cm

50 cm

Sıvıların ve gazların hacimlerinin nasıl hesaplanabileceğini
tartışalım.
Buna göre, verilen silindir ve küpün hacimleri oranı
Vsilindir
kaçtır? (π = 3 alınacaktır.)
Vküp
A)

1
25

B)

3
25

C)

25
3

D) 25

gaz

E) 125
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Zirve: Test 2

1. Şekilde bir maddeye ait katı bir parçanın aynı maddeye ait T

3. Şekilde grafit ve elmasın yapısına ait modeller gösterilmiştir.

sıcaklığındaki bir miktar sıvı içerisine atılmasıyla ilgili bir deney

Grafit ve elmas karbon atomlarından oluşmasına rağmen; aynı

gösterilmiştir. Katı parça sıvı içerisine atılınca, bu parça bir

sıcaklıklarda, grafitin özkütlesi yaklaşık 2,15 g/cm3 iken,

kısmı sıvı dışında kalacak şekilde dengeleniyor.

elmasın özkütlesi yaklaşık 3,5 g/cm3 ’tür.

T

İç enerji artışından kaynaklanan hassas kütle artışları
ihmal edildiğine göre,

elmas

graﬁt

I. Katı parça eritilip T sıcaklığına getirilirse, elde edilen
sıvının kütlesi katı parçaya göre daha fazla olur.
II. Katı parça eritilip T sıcaklığına getirilirse, bu parçadan
elde edilen sıvının hacmi katı parçaya göre daha az olur.

Karbon atomlarından oluşan bu maddelerin farklı özkütle
değerlerine sahip olması;
I. grafitteki karbon atomlarının elmastaki karbon atomlarına
göre daha hafif olması,

III. Katı parçayı oluşturan tanecikler T sıcaklığındaki sıvının
taneciklerine göre ortalama olarak birbirine daha

II. karbon atomlarının farklı biçimde dizilmesi,

yakındır.

III. elmasta, birim hacimde daha fazla karbon atomu

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

bulunması

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

öncüllerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

2. Şekildeki K ve L kapları arasına konulan bir ip köprü görevi

4. Şekildeki K kabı içerisinde cyan renge boyanmış su, M kabı

görmektedir. L kabından yavaşça dökülen suyun çoğu ipin alt

içerisinde de sarı renge boyanmış su bulunmaktadır. K ve L

kısmından ilerleyerek K kabına, bir kısmı da yere

kapları ile L ve M kapları arasına bir uçları suya değecek

dökülmektedir.

şekilde kâğıt havlular konuluyor. Kâğıt havlular konulduktan bir
süre sonra L kabında yeşil renkte su olduğu görülüyor.
L

p

K

K

L

Buna göre,

yer

I. Ortadaki kaba her iki kaptan da su dolmuştur.

Buna göre,
I. Suyun K kabına ulaşmasında adezyon kuvvetleri

II. Ortadaki kaba su dolmasında hem adezyon hem de
kohezyon kuvvetleri etkilidir.

etkindir.
II. Su ip üzerinde ilerlerken kohezyon kuvvetleri etkin

III. Bir süre sonra tüm sıvılar ortadaki kapta toplanacaktır.
yargılarından hangileri doğrudur?

değildir.
III. İşlem Ay yüzeyinde yapılsaydı yere daha az su

A) Yalnız I

dökülürdü.

B) Yalnız III

D) II ve III

olarak kalabildiği varsayılacaktır.)

D) I ve II

52

B) Yalnız II
E) I ve III

C) Yalnız III
1-B

2-E

3-D

C) I ve II

E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur? (Ay yüzeyinde suyun sıvı

A) Yalnız I

M

4-C

Hareket ve Kuvvet

Hareketin temel kavramları

Hareket ve hareket çeşitleri
Hareketi üç farklı şekilde ele alabiliriz:

Hareketi anlamak ve incelemek için bazı temel kavramları
öğrenelim.

öteleme hareket

dönme hareket

Konum
Şekildeki ağacın orijine göre konumunu gösterelim.
y

t treş m hareket

x

Günlük hayatta bu hareketlerin bazılarını bir arada gözlemleriz.
Aşağıda verilen nesnelerin hareketlerini tartışalım.
Uyarı!

−
→

Konum x vektörü ile gösterilir. Vektörel bir büyüklük
olduğu için hem yön hem büyüklük bilgisi içermektedir.
futbol topunun ç m sahada
yuvarlanarak lerlemes

lunaparkta dönen
dönme dolaplar

O noktasını referans kabul ederek A ve B cisimlerinin konum
vektörlerini gösterelim.
uçakların gökyüzündek
hareket
A
B
O

Sıra sende
Uyarı!

1. Hareketle ilgili,
I. Zeminde kaymadan ilerleyen bisikletin tekerlekleri hem
dönme hem öteleme hareketi yapar.

Konum vektörü her zaman bir referans noktasına göre
tanımlanır.

II. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki günlük hareketi
titreşim hareketidir.
III. Piyano tuşlarına basıldığında piyano tellerinde titreşim

A ve B cisimlerinin birbirlerine göre konumlarını gösterelim.

hareketi meydana gelir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II
E) II ve III

C) Yalnız III

A
B
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Konu Anlatımı: Hareket ve Kuvvet

3. yasa: Etki-tepki prensibi

Sıra sende

Güneş ile Dünya arasındaki etki ve tepki kuvvetlerini
27. Şekil I’deki cisimler F1 kuvvetinin etkisiyle hareket etmekte,

gösterelim.

Şekil II’deki cisim F2 kuvvetiyle duvara doğru itilmekte, Şekil
Dünya

III’teki cisim ise yatay düzlem üzerinde serbest olarak
durmaktadır.
duvar
F1

Güneş

A

F2

B

C

Şek l II

Şek l I

D

Uyarı!
Etki-tepki kuvvet çiftleri, büyüklükleri eşit ve zıt yönde iki

Şek l III

kuvvettir. Bu kuvvetler farklı cisimler üzerindedir. Aynı
cisim üzerine, kesinlikle, etki-tepki çiftinin iki kuvveti birden
etki edemez.

Buna göre,
I. Şekil I’de cisimler hareketli olduğu için, cisimler arasında
etki-tepki çifti oluşmaz.
II. Şekil II’de C cismi üzerinde yatay doğrultuda etki-tepki
kuvvet çifti oluşur.
III. Şekil III’te zeminin cisme uyguladığı kuvvetle, cismin
ağırlığı etki-tepki kuvvet çiftleri değildir.

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

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

Dünya

C) Yalnız III

E) II ve III

Dünya’nın yüzey

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

28. Şekildeki cisim, sürtünmesiz bir ortamda 20 N’lik yatay bir
Şekildeki sürtünmesiz sistemde cisimler arasındaki etki ve tepki

kuvvetin etkisindedir.

kuvvetlerini gösterelim.
K
20 N

F=10 N

L

1 kg 3 kg

2 kg 3 kg

Buna göre L cisminin K cismine uyguladığı kuvvet kaç
N’dir?
A) 4

64

B) 5

C) 10

D) 15

E) 20

İleri Kamp: Test 2

1. Yatay ve düşey eksenlerin gösterildiği şekildeki düzlemde m

3. Şekilde Dünya ve Ay’ın üzerindeki kütle çekim kuvvetleri

kütleli cismin O noktasına olan uzaklığı (d) gösterilmiştir.

gösterilmiş olup, Dünya’nın kütlesinin ayın kütlesinin yaklaşık
100 katı olduğu bilinmektedir.

düşey

Dünya

m

Ay

d
yatay

d

O

Buna göre cismin O noktasına göre olan konumuyla ilgili,
I. d mesafesi biliniyorsa cismin O noktasına göre konumu

Diğer gök cisimlerin etkileri ihmal edilirse,
I. Ay üzerindeki kuvvet; Dünya ve Ay’ın kütleleri çarpımıyla
doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

da biliniyor demektir.
II. Cismin yatay ve düşey eksenlere olan uzaklığı biliniyorsa

−
→

yazılabilir.

O noktasına göre konumu da biliniyor demektir.
III. d mesafesi sabit tutularak cismin konumu değiştirilebilir.

−
→

II. Dünya ve Ay üzerindeki kuvvetler için F 12 = F 21 eşitliği
III. Ay’ın üzerindeki kuvvetin büyüklüğü Dünya’nın
üzerindeki kuvvetin büyüklüğünün yaklaşık 100 katına

yargılarından hangileri doğrudur?

eşittir.
A) Yalnız II

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

yargılarından hangileri doğrudur?

E) I, II ve III
A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

4. Şekilde tek boyutta hareket eden bir cisme ait konum-zaman
grafiği verilmiştir.
2. Sezin, Sevim ve Arman İzmir’den Antalya’ya üç farklı yoldan
seyahat ediyor. Sezin Muğla üzerinden, Sevim Denizli
üzerinden, Arman ise Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya
ulaşıyor.
İzm r

Konum (cm)
15
10

Afyonkarah sar

Zaman (s)
3

5

7

9

Den zl
−10
Muğla
Antalya

Buna göre cismin hareketiyle ilgili,
I. Cisim 0 - 9 saniye aralığında 5 cm yer değiştirmiştir.
Buna göre Sezin, Sevim ve Arman’ın hareketleriyle ilgili,

II. Cismin 0 - 5 saniye aralığındaki hızı negatif, 5 - 9 saniye
aralığındaki hızı pozitiftir.

I. Seyahat süreleri eşit olabilir.

III. Cisim t = 3 ve t = 7 saniye anlarında yön değiştirmiştir.

II. Yer değiştirmeleri aynıdır.

IV. Cisim t = 5 saniye anında yön değiştirmiştir.

III. Ortalama süratleri eşit olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

A) I ve II

B) I ve IV
D) I, II ve IV

E) I, II ve III

1-D

2-E

3-A

C) I, II ve III
E) II, III ve IV

4-D
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Konu Anlatımı: İş, Güç ve Enerji I

3. Şekillerde Eren, Ulaş ve Selen’in yaptığı etkinlikler

Sonuç

gösterilmiştir. Eren, yerde bulunan tuğlaları üst üste dizerken,
Ulaş bir evin duvarını itmeye çalışıyor. Selen ise sırtındaki

Bir cismin üzerinde yapılan net iş, net kuvvetin yaptığı
iştir. Net iş, cismin üzerinde iş yapan kuvvetlerin yaptıkları

çantayla platformun üzerine çıkıyor.

işlerin toplamlarıyla da hesaplanabilir.

Eren

Sıra sende

Ulaş

4. A noktasında belirli bir hızı olan şekildeki kızak, köpekler
Şek l I

Şek l II

tarafından A noktasından B noktasına kadar çekilerek
hızlandırılıyor.

platform

Selen

A
Şek l III

B

Ortam sürtünmeli olduğuna göre,
I. Köpekler kızak üzerinde pozitif bir iş yapmıştır.

Buna göre,
I. Eren tuğlaları yatay olarak itmediği için tuğlalar üzerinde

II. Sürtünme kuvveti kızak üzerinde negatif bir iş yapmıştır.
III. AB arasında köpekler tarafından yapılan iş, kızağın

fiziksel anlamda bir iş yapmamıştır.
II. Ulaş duvarı itmeye çalıştığında enerji harcadığı için
duvar üzerinde fiziksel anlamda iş yapmıştır.
III. Selen çantasını yükselttiği için çanta üzerinde fiziksel

enerjisindeki değişime eşittir.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
A) Yalnız I

anlamda iş yapmıştır.

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

5. Şekildeki cismin üzerine 6 N büyüklüğündeki iki kuvvet

İş ve enerji

uygulanarak cismin 2 metre yol alması sağlanıyor.
İşin enerjiyle olan ilişkisini tartışalım.

F1

F

F2

2m

F

Buna göre,

−
→

I. F1 kuvveti cisim üzerinde iş yapmamıştır.

−
→

Sürtünmeli zeminde A noktasından B noktasına çekilen 2 kg

II. F2 kuvveti cisim üzerinde 12 J’lik iş yapmıştır.

kütleli cismin üzerindeki bütün kuvvetlerin yaptığı işleri

III. F1 ve F2 ’nin cisim üzerinde yaptığı net iş 12 J’dir.

hesaplayalım. Cismin üzerinde yapılan net işi bulalım.

10 N

−
→

−
→

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve III

k=0,2
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10 m

B) Yalnız III

C) I ve II

E) I, II ve III

Isı, Sıcaklık ve Genleşme

Sıcaklığın SI birimini ve sembolünü yazalım.

Isı ve Sıcaklık

Sonuç

Sıcaklık
Sıcak ve soğuk kavramlarını tartışalım.

soğuk su

Faydalı bilgi

sıcak su

Sıcaklık için bilinen bir üst limit yokken alt limit mutlak 0
yani 0 K’dir. Bu sıcaklık Celsius ölçeğinde –273,15 ◦ C
değerindedir.

Sıcaklık kavramının tanımını yapalım.
Isı
Sıcak bir cisimle soğuk bir cismin yan yana konulması
durumunda ne olacağını tartışalım.

soğuk

sıcak

Bir cisme dokunduğumuzda cismin sıcaklığını nasıl
algıladığımızı inceleyelim.

Bir miktar sıvının içine daldırılan bir termometrenin sıvının
sıcaklığını nasıl ölçtüğünü inceleyelim.

sıcak

soğuk

Isı kavramının ne olduğunu tartışalım. Birimini belirtelim. Isı
hakkındaki kavram yanılgılarına değinelim.

Kavram yanılgısı
Bir maddenin ısısı olmaz. Isı transferi sırasında maddenin
iç enerjisi değişir.

Faydalı bilgi

• Isının SI birimi joule olsa da ısı için genellikle kalori
(cal) birimi kullanılmaktadır.

• Bir sistemin aldığı ya da verdiği ısı kalorimetre kabı
kullanılarak ölçülür.
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Zirve: Test 1

1. 2T sıcaklığındaki K ve L kapları içerisinde eşit kütlede T

3. Denizlerin geç ısınıp geç soğuması birçok doğa olayını da

sıcaklığında su bulunmaktadır. Kapların kütleleri eşit olup, K’nin

beraberinde getirir. Öğlen kara üzerinde yükselen havanın

öz ısısı L’ninkinden büyüktür. Isı alışverişinin sadece kaplar ve

yerini deniz tarafından gelen hava alırken, gece esinti yön

içerisindeki su arasında olacağı varsayılacaktır.

değiştirerek karadan denize doğru olur.

su

su
K

L

Buna göre K ve L kapları içlerindeki sularla ısıl dengeye
gelirken,

Bu olaylar;

I. K’nin sıcaklığı L’ninkinden büyük olur.

I. suyun öz ısının görece yüksekliği,

II. L’deki suyun iç enerjisi K’deki suyun iç enerjisinden daha
fazla artar.
III. L’nin iç enerjisi K’ninkine göre daha fazla azalır.

B) Yalnız II

D) I ve II

III. ısınan havanın genleşmesi
öncüllerinden hangileriyle ilgilidir?

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

II. denizlerin ısı sığasının atmosfere göre yüksek olması,

C) Yalnız III

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) I ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

4. Düşey durumdaki simit biçimli kapalı kap içerisinde oda
sıcaklığında su bulunmaktadır. Kap A bölgesinden ısıtılmaya
başlanıyor.
B

2. Cenk, mutfaktaki buzdolabının derin dondurucu kabininin
kapağını açınca özellikle ayaklarında bir soğukluk hissediyor.
su
A

Buna göre,
I. Kap içerisindeki su şekildeki ok yönünde dolanır.
II. Kaptan suya iletim yoluyla ısı aktarılmaz.
III. Kap, A yerine B bölgesinden ısıtılsaydı su içerisindeki

Bu olay;

konveksiyon yoluyla ısı aktarımı daha yavaş

I. dondurucu kabinindeki havanın özkütlesinin odadaki

gerçekleşirdi.

havanın özkütlesinden büyük olması,
II. kapağı açtığında hızlıca gerçekleşen konveksiyon
yoluyla ısı aktarımı,

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

III. Cenk’in ayaklarından ortama ısı aktarılma hızının

B) Yalnız II

D) I ve II

E) II ve III

artması
etkenlerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) I, II ve III

1-A
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2-E

3-E

4-C

C) Yalnız III

