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Bu testte 50 soru vardır.

Doğrusal bir yol boyunca hareket eden bir kişi;               
A noktasından B noktasına 4 m/s’lik sabit bir hız ile
koşuyor daha sonra B’den A’ya 2 m/s’lik sabit hız ile
yürüyerek geri dönüyor.

Bu kişinin, bütün hareketi boyunca ortalama hızı kaç
m/s’dir? 

0 1 3 4 6

Yatay bir yolda yer değiştirmekte olan bir cisme, hareket
doğrultusunda kuvvet uygulandığında elde edilen 
kuvvet (N)-yer değiştirme (m) grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre cisim 5 metre yer değiştirdiğinde,
uygulanan kuvvetin cisim üzerinde yaptığı toplam iş
kaç Joule’dür?

40 60 80 100 120

1.

A) B) C) D) E)

2.

A) B) C) D) E)

Bir ucu tavana asılmış yayın diğer ucuna sabitlenmiş
olan m kütleli A cismi, ağırlığı önemsenmeyen bir iple,
2m kütleli B cismine şekilde gösterildiği gibi
bağlanmıştır. A ve B cisimleri denge hâlinde hareketsiz
durmaktayken ip aniden kopuyor.

Yayın esnekliğinin bozulmadığı bu sistemde; ip
koptuğu anda, A ve B cisimlerinin ivmelerinin

büyüklükleri sırasıyla aA ve aB olduğuna göre; 

oranı kaçtır?

(Yayın kütlesi ve hava direnci ihmal edilecektir.)

0 1 2

3.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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m= 2 kg kütleli bir cisim, sürtünmesiz, yeterince uzun
eğik düzlemde, yay sabiti 2000 N/m olan ve 20 cm
sıkıştırılmış bir yayın ucunda şekildeki gibi tutulmaktadır.

 

 Kütle serbest bırakılırsa cisim eğik düzlem üzerinde
kaç m yol alır?

(sin30o= 0,5 ; cos30o= 0,87 ; g= 10 m/s2 ; yayın kütlesi
önemsenmeyecektir.)

1 2 2,5 4 6

Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde bulunan, m kütleli  
I, II ve III özdeş sandıkları, kütleleri ihmal edilen K ve L
ipleriyle birbirlerine bağlanarak şekildeki gibi yatay bir F
kuvvetinin etkisiyle çekilmektedir.

Sandıklar bir miktar hareket ettiğinde, K ipindeki
gerilme kuvvetinin I sandığı üzerinde yaptığı iş W
olduğuna göre L ipindeki gerilme kuvvetinin            
II sandığı üzerinde yaptığı iş kaç W olur?

0 1 2 3 4

4.

A) B) C) D) E)

5.

A) B) C) D) E)

Kütlesi 9 kg olan oyuncak bir helikopter, yerden 20 m
yükseklikte havada sabit dururken pilinin patlaması
sonucu 3 ve 6 kg’lik iki parçaya ayrılıyor. Parçalanma
olayından hemen sonra yatay olarak fırlayan iki
parçadan küçük parça, helikopterin patladığı noktaya
göre yatay olarak 4 m, büyük parça ise ters yönde 2 m
uzakta yere düşüyor.

 Buna göre parçalanma olayında kaç Joule’lük bir
enerji, kinetik enerjiye dönüşmüştür?

(g= 10 m/s2 ; hava sürtünmesi önemsenmeyecektir.)

6 9 10 12 20

Şekildeki sürtünmeli eğik düzlem üzerinde                    
A noktasından 10 m/s hızla geçen m kütleli cisim    
sabit bir ivme ile yavaşlayarak B noktasında duruyor. 

A ve B noktaları arası mesafe 50 m olduğuna göre
eğik düzlemle cisim arasındaki sürtünme katsayısı
kaçtır?

( sin37o= 0,6 ; cos37o= 0,8 ve g= 10 m/s2)

0,625 0,525 0,650

0,750 0,875

6.

A) B) C) D) E)

7.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Boyutları önemsenmeyen m kütleli cisim; Şekil I, Şekil II
ve Şekil III’teki sistemlerde F1, F2 ve F3 kuvvetleriyle
dengede tutuluyor.

 

Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir? 

(sin37o= 0,6 ; cos37o= 0,8 ; sürtünme kuvvetleri
önemsenmeyecektir.)

F1 < F3 < F2 F2 < F3 < F1

F2 = F3 > F1 F1 < F2 < F3

F1 = F2 > F3

8.

A) B)

C) D)

E)

600 g kütleli m1 bloğu, sürtünmesiz yatay düzlemde,
25 N/m’lik yay sabitine sahip bir yayla duvara bağlı
biçimde Şekil I’deki gibi hareketsiz durmaktadır. Bu
bloğa, 10 m/s hızla hareket eden 400 g kütleli m2
bloğunun çarpması sonucunda iki kütle yapışarak
birlikte hareket etmeye başlıyor.

Buna göre, blokların hızları ilk kez sıfır olduğunda,
Şekil II'de görülen yaydaki sıkışma miktarı (x) kaç
cm olur?

(Yayın kütlesi önemsenmeyecektir.)

20 40 60 80 100

9.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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M kütleli ve R yarıçaplı disk, merkezinden geçen eksen
etrafında  açısal hızı ile dönmektedir. Diskin
kütlesinden daha küçük olan m kütleli bir cisim, diskin
merkezinde açılmış küçük bir delikten geçen bir ipe
bağlanmış ve M kütleli diskin kenarında, disk ile aynı
açısal hız ile dönmektedir. m kütleli cismin bağlı olduğu
ip sabit bir F kuvvetiyle aşağıya doğru çekilerek cismin
disk yüzeyindeki bir kanal içerisinde A noktasından      
O noktasına doğru sabit hızla hareket etmesi
sağlanmaktadır.

 m kütlesinin hareketi boyunca disk ve m kütlesinin
oluşturduğu sistem için; açısal hız, eylemsizlik
momenti ve açısal momentum büyüklüklerinin
değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

(Sürtünme kuvvetleri önemsenmeyecektir.)

Açısal hız Eylemsizlik Momenti Açısal Momentum

Azalır Artar Artar

Azalır Değişmez Değişmez

Artar Azalır Değişmez

Artar Değişmez Artar

Değişmez Değişmez Değişmez

10.

A)

B)

C)

D)

E)

Net elektrik yükü +2 x 10-3 C olan, 100 g kütleli küçük
bir küre, ağırlığı önemsiz yalıtkan bir iple tavana asılmış
hâlde durmaktadır.

 Küre-ip sisteminin bulunduğu ortama, düşey
doğrultulu ve yukarı yönlü 10 V/m büyüklüğünde
düzgün bir elektrik alan uygulanırsa ipteki gerilme
kuvveti kaç N olur?

(g= 10 m/s2)

1,02 0,98 0,90 0,82 0,80

Elektrik yükü +3 C olan K cismi, önce elektrik yükü   
+3 C olan L cismine, daha sonra da elektrik yükü -6 C
olan M cismine dokundurulmadan yaklaştırılıyor.  

K cismi ile, L ve M cisimleri arasında oluşan
elektrostatik kuvvetler,

 K cisminin L cismine uyguladığı kuvvet:  

 L cisminin K cismine uyguladığı kuvvet:  

 K cisminin M cismine uyguladığı kuvvet:

 M cisminin K cismine uyguladığı kuvvet:

olduğuna göre, bu kuvvetler arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?

     ;    

  ;    

      ;   

   ;     

   ;       

11.

A) B) C) D) E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
4

ÖSYM



2017-ÖABT/FİZ

Özdeş A, B, C ve D lambaları, iç direnci ihmal edilecek
kadar küçük, uçlarındaki potansiyel farkı V olan bir pile
şekildeki gibi bağlanıyor.

Devredeki lambaların hepsi ışık verdiğine göre;
lambaların parlaklıkları; PA, PB, PC ve PD arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

PA < PB < PC < PD

PA = PB < PC < PD

PA = PB = PC = PD

PA = PB = PC < PD

PA = PB = PC > PD

13.

A)

B)

C)

D)

E)

İç direnci önemsenmeyen 60 voltluk bir üreteç,
ampermetre ve 3 ohm, 6 ohm, 12 ohm, 12 ohm,         
24 ohm’luk dirençler kullanılarak şekildeki elektrik
devresi oluşturuluyor.

 

 Bu elektrik devresindeki ampermetre kaç amperi
gösterir?

4 5 10 12 30

14.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Boş C kondansatörü, R direnci, A anahtarı ve doğru
akım güç kaynağının seri bağlanmaları ile aşağıdaki
elektrik devresi kuruluyor.

Daha sonra devredeki A anahtarı kapatılıyor ve
kondansatör doluncaya kadar geçen sürede,
kondansatörün uçlarındaki potansiyel farkı (VC),
kondansatörün bir levhasında biriken yük miktarı (qC) 
ve devreden geçen akımın (I) zamana bağlı
değişimlerini göstermek üzere I, II ve III numaralı
grafikler çiziliyor.

Buna göre I, II ve III numaralı grafikler den hangileri
doğrudur?

Yalnız II I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

15.

A) B) C)

D) E)

R direnci, sağladığı gerilimin maksimum değeri 100 V ve
iç direnci 20  olan alternatif akım kaynağına şekildeki
gibi bağlanarak bir su ısıtıcısı yapılıyor.

Isıtıcının birim zamanda harcadığı elektrik
enerjisinin maksimum olması için R direnci kaç 
olmalıdır?

1 5 10 20 100 

LED ampullerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Yarı iletkendirler.

Ters polarlama altında çalışırlar.

Yaydıkları ışığın rengi, kullanılan yarı iletken ve katkı
malzemelerinin oranı ile ayarlanır.

(-) kutuptaki elektronlar ile (+) kutuptaki boşlukların bir
araya gelmesiyle ışıma yaparlar.

Uzun ömürlü ve enerji tasarrufludurlar.

16.

A) B) C) D) E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Manyetik alan uygulandığında, uygulanan alana zıt
yönde mıknatıslanan maddelere ne ad verilir?

Paramanyetik Ferromanyetik

Ferrimanyetik Diamanyetik

Antiferromanyetik

Elektromanyetik dalgalar ile ilgili,

I. Enine dalgalardır.

II. Üst üste binme ilkesine uyarlar.

III. Dalga boyları arttıkça boşluktaki yayılma hızları
artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III I, II ve III

18.

A) B)

C) D)

E)

19.

A) B) C)

D) E)

Uzunluğu 0,25 m olan iletken bir çubuk, sayfa
düzleminden dışarı doğru yönelmiş 2 Tesla şiddetinde
düzgün manyetik alandaki birbirine paralel, sabit iletken
rayların üzerinde, alana dik doğrultuda 10 m/s’lik sabit
hızla kayarak hareket etmektedir.

Sistemin A ve B noktaları arasında 5 ohm'luk bir
direnç bağlı olduğuna göre, çubuğun rayların
üzerinde sabit hızla hareket etmesi için çubuğa
uygulanması gereken kuvvet kaç Newton’dur?

(Sürtünmeler ile rayların ve çubuğun direnci
önemsenmeyecektir.)

0,05 0,1 0,25 0,5 1

20.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Hacmi 40 cm3 olan homojen ve katı bir çubuk, içi sıvı

dolu bir kabın içinde şekildeki gibi ’ü batmış olarak

dengede durmaktadır.

Sıvının özkütlesi 2 g/cm3 olduğuna göre, çubuğun

özkütlesi kaç g/cm3 tür?

2

21.

A) B) C) D) E)

Ağırlığı önemsenmeyen şekildeki kap, sabit debili bir
musluk tarafından doldurulmaktadır.

Musluk açıldığı andan itibaren, kap doluncaya kadar
geçen süre içinde kabın tabanının yere uyguladığı
katı basıncının (P), zamana (t) göre değişim grafiği
aşağıdakilerden hangisidir? 

(Musluktan kabın içine akan suyun, momentum
değişiminden dolayı kaba uyguladığı kuvvet
önemsenmeyecektir.)

 

22.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Yerde durmakta olan, uçları açık bir U borusundaki
birbirine karışmayan x ve y sıvılarının denge hâli
şekildeki gibidir. 

 

Buna göre h1, h2 ve h3 seviyelerinin hangilerinde,
borunun her iki kolundaki basınç aynıdır?

Yalnız h1 Yalnız h2 Yalnız h3

h1 ve h2 h1 ve h3

Eşit hacimli, kapalı K ve L kaplarında, ideal gaz gibi
davranan gazlar bulunmaktadır. Kapların içine
yerleştirilmiş olan termometreler yardımıyla K kabındaki
gazın sıcaklığı 60 oC ve L kabındaki gazın sıcaklığı    
30 oC olarak ölçülüyor.

Buna göre,

I. K kabındaki basınç, L kabındaki basıncın iki
katıdır.

II. K kabındaki molekül sayısı, L kabındaki molekül
sayısının iki katıdır.

III. K kabındaki gazın sıcaklığı, L kabındaki gazın
sıcaklığının iki katıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

23.

A) B) C)

D) E)

24.

A) B) C)

D) E)

Isıca yalıtılmış bir sistemde, başlangıçta sıcaklığı        
40 oC olan 60 kg kütleli X cismi; 25 kg kütleli Y cismine
aralarında ısı alışverişi olacak şekilde temas ettiriliyor.
Hâl değişimi olmadan ısıl denge sağlandığında             
X cisminin sıcaklığı 37 oC olarak ölçülüyor.

Buna göre Y cisminin başlangıç sıcaklığı kaç oC dir?

(cX= 3500 J/goC ; cY= 4200 J/goC)

25 31 37 43 49

x doğrultusunda ilerleyen, bir boyutlu sinüzoidal iki
dalganın t anındaki y1 ve y2 koordinatları;

y1=(3m)sin(2x  20t)

y2=(3m)sin(2x  25t)

fonksiyonlarıyla verilmektedir. 

Bu dalgalarla ilgili,

I. Genlikleri aynıdır.

II. Frekansları aynıdır.

III. Zıt yönde ilerlemektedirler.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III

25.

A) B) C) D) E)

26.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Aşağıdaki dalga çeşitlerinden hangisi, yayılmak için
bir ortama ihtiyaç duymaz?

Ses dalgaları Su dalgaları

Deprem dalgaları Yay dalgaları

Elektromanyetik dalgalar

Durmakta olan bir otomobilin şoförü, kornaya basarak
belirli frekansta ses yaymaktadır.

 Otomobile doğru yaklaşmakta olan bir bisikletlinin
işittiği sesin frekansı, 

I. sesin hızı,  

II. bisikletlinin hızı,

III. otomobilin yaydığı sesin frekansı 

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

Yalnız III I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

27.

A) B)

C) D)

E)

28.

A) B) C)

D) E)

Eğrilik yarıçapları 10 cm ve kırıcılık indisi ncam= 1,5 olan
camdan yapılmış bir mercek, şekildeki gibi kırıcılık indisi
nsıvı= 2 olan saydam bir sıvı içerisine daldırılıyor. 

 Buna göre merceğin sıvı içerisindeki odak
uzaklığı kaç cm dir?

20 10 5 10 20

Tek yarıklı bir kırınım düzeneğinde, perde ile yarık
düzlemi arasındaki dik uzaklık yarıya indirilirse
perdede oluşan merkezi aydınlık saçağın genişliği
ilk genişliğinin kaç katı olur?

1 2 4

29.

A) B) C) D) E)

30.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Bir parçacığın göreli momentumu, klasik mekanik
bağıntılarıyla hesaplanan momentumunun 3 katı
büyüklüğünde ölçülüyor. 

 Buna göre parçacığın toplam enerjisi, kinetik
enerjisinin kaç katıdır?

1 2 3

Kütlesi bilinmeyen durgun P parçacığı, kendi içinde
meydana gelen nükleer bir olay sonucunda kütleleri
birbirine eşit iki parçacığa bölünüyor.

Oluşan parçacıkların her birinin kütlesi 30 MeV/c2

ve momentumlarının büyüklüğü 40 MeV/c

olduğuna göre, P parçacığının kütlesi kaç MeV/c2

dir?

30 40 50 70 100

31.

A) B) C) D) E)

32.

A) B) C) D) E)

Bir yöndeki kristal düzlemleri arasındaki mesafenin 
0,2 nm olduğu bir kristalde, bu düzlemlerden saçılan
monokromatik bir x-ışını ile elde edilen birinci (n=1)
maksimum, ışının geliş açısı yüzeyle 30o olduğu zaman
gözleniyor.

  Buna göre, birinci Bragg maksimumuna yol açan
ışınların enerjisi kaç Joule’dür? 

(sin30o= ; hc= 1240 eV.nm ; 1eV= 1,6 x 10-19 Joule)

9,92 x 10-16 1,60 x 10-17

6,20 x 10-17 1,60 x 10-19

6,20 x 10-19

33.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Bir fotoelektrik olay deneyi X, Y ve Z metal yüzeyleri
kullanılarak yapılmıştır. Deneyde kullanılan ışığın
frekansı (f) değiştirilerek çeşitli denemeler yapılmış,
yüzeylerden çıkan fotoelektronların maksimum kinetik
enerjileri (Kmax) ölçülmüştür. Bu ölçümlerden
yararlanılarak şekilde verilen grafik çizilmiştir. 

 Buna göre; 

I. Grafikteki doğruların eğimi Planck sabitine eşittir.

II. Y ve Z metallerine göre, X metalinden elektron
sökmek için daha büyük enerjili ışık kullanmak
gerekir.

III. Frekansı 6 x 1014 Hz olan ışık kullanılırsa
Y yüzeyinden elektron sökülür.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve III I, II ve III

34.

A) B) C)

D) E)

[0, L] arasına konumlandırılmış, sonsuz derin potansiyel
kuyusunda bulunan bir parçacığa ait dalga fonksiyonu,
ortogonal fonksiyonlara bağlı olarak

şeklinde veriliyor.

Buna göre parçacık üzerinde bir ölçüm yapıldığında,

parçacığı durumunda yakalama ihtimali kaçtır?

1

 Bohr atom modeline göre, n= 6 düzeyindeki bir
elektron, taban enerji seviyesine geçerse açısal

momentumundaki değişim kaç olur?

(h: Planck sabiti)

6 5 4 3 2

35.

A) B) C) D) E)

36.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Süper iletken maddelerle ilgili,

I. Sadece metallerden oluşurlar.

II. Diyamanyetik özellik gösterirler.

III. Kritik sıcaklık değerinden daha yüksek sıcaklıkta
bulunurlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

Bohr atom teorisinde, hidrojen atomunda elektronun
enerjisi kuantumludur; bu da, elektronun sahip olacağı
hızın da kuantumlanması anlamına gelir. 

Bu teoriye göre, temel hâlde bulunan hidrojendeki
elektronun hızı; Bohr yarıçapı (a0), elektron kütlesi

(m) ve Planck sabiti (h) cinsinden aşağıdakilerden
hangisine eşittir?

0

37.

A) B) C)

D) E)

38.

A) B) C)

D) E)

235U'nun fisyon reaksiyonunda, her bir olay için
bozunma enerjisi 200 MeV olarak verilmiştir. 

 Buna göre, uranyumun verilen izotopundan 
470 gramının bozunmasında açığa çıkan enerji
kaç MeV'dir?

(N0= 6,02 x 1023 çekirdek/mol)

48,08 x 1024 48,08 x 1025

6,01 x 1024 24,08 x 1025

12,02 x 1024

Proton ve Nötron, kuark adı verilen temel parçacıklardan
oluşmaktadır. e= 1,6 x 10-19 C olmak üzere; yukarı (u)

kuarkın elektrik yükü , aşağı (d) kuarkın elektrik

yükü ve acayip (s) kuarkın elektrik yükü de 

olarak belirlenmiştir. 

 Buna göre protonun yapısı için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

2d ve 1u’dan oluşur.

2d ve 1s’den oluşur.

1u, 1d ve 1s’den oluşur.

2u ve 1d’den oluşur.

1u ve 1d’den oluşur.

39.

A) B)

C) D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 2013 yılında yayımlanan Ortaöğretim Fizik Dersi      
Öğretim Programı'nda yer alan 9. Sınıf Fizik Dersi
Öğretim Programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nın
devamı niteliğindedir.

En genel amacı, bilimsel okuryazarlığın
geliştirilmesidir.

Öğrencilerin, fizik konularında detaylı matematik
işlemleri yapabilmeleri hedeflenmiştir.

Fiziğin günlük yaşamla ilişkisinin kurulması
hedeflenmiştir.

Öğrencilerin sadece bilişsel değil, duyuşsal ve
psikomotor alanlarda da gelişmesi hedeflenmiştir.

Bir fizik öğretmeni öğrencilerine, bir iletken ile ilgili bir
kavramın iletkenin boyuyla (L) doğru, kesit alanıyla (A)
ters orantılı olduğunu anlatmak için, öğrencilere önce
aynı boyda fakat farklı çaplarda sert plastik boru verip
üflemelerini istiyor. Hangi boruya üflemenin daha zor
olduğunu soruyor. Daha sonra aynı cins borunun aynı
çaplı fakat farklı boylarda olanlarını verip üflemelerini
istiyor ve aynı soruyu soruyor. Verilen cevaplarla ilgili
kavramın bağlı olduğu değişkenleri açıklıyor.

Buna göre öğretmen, bu uygulama sürecinde hangi
kavramı hangi teknikten yararlanarak anlatmaya
çalışmıştır?

Direnç Simülasyon

Potansiyel Fark  Animasyon

Direnç  Benzetme

Potansiyel Fark  Tahmin Et-Gözle-Açıkla

Direnç  Metafor

41.

A)

B)

C)

D)

E)

42.

A)

B)

C)

D)

E)

Elektrik akımı ile ilgili kavram yanılgılarını gidermek için
bir fizik öğretmeni "elimsende" oyununu bilmeyen
öğrenci grubuna aşağıdaki benzetmeyi yapıyor;

 Elektrik akımını borudan suyun akmasına
benzetme

Yaptığı benzetmenin öğrenciler için tanıdık olduğunu
fakat bilimsel kavramı açıklamaktan uzak olduğunu fark
eden öğretmen aşağıdaki ek benzetmeyi yapıyor.

 Enerji aktarımını "elimsende" oyununa benzetme

 Buna göre bu etkinliğin tümünde kullanılan yöntem,
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Simülasyon

Metafor

Bağdaştırıcı Benzetmeler

5E Öğrenme Modeli

Animasyon

Isı ve sıcaklık konusu sınıfta tartışılırken öğrencinin
“Kazaklar ısıtır.” şeklinde özetlenebilecek ifadesi
üzerine, öğretmen bu öğrenciye “Kazaklar neden ısıtır?”
ve “Bundan emin misin?” sorularını yöneltiyor.

Öğrencinin verdiği cevap üzerine öğretmen,
öğrencisinin kavram yanılgısına sahip olduğuna
karar verdiğine göre, öğrenci aşağıdaki cevaplardan
hangisini vermiştir?

Kazak giydiğim her durumda üşümüyorum ve vücut
sıcaklığımın arttığını biliyorum, kesinlikle eminim.

Kazak giydiğim her durumda üşümüyorum ve vücut
sıcaklığımın arttığını biliyorum, ama emin değilim.

Kazakların yapıldığı maddeler insan vücudunu ısıtacak
şekilde hazırlanmıştır diye düşünüyorum, ama emin
değilim.

Üşüdüğüm her durumda kazak giydiğimde üşüme
hissim yok olduğuna göre kazaklar ısıtır diye
düşünmüştüm, doğru değil mi yoksa?

Nedenini bilmiyorum ama kazaklar ısıtır bence.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

44.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Bilimin doğası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
doğrudur?

Bilimsel bilgiler mutlak gerçeklerdir.

Kuramlar doğrulandığında yasalara dönüşür.

Mutlak doğru olan bilimsel bilgi türüne yasa denir.

Bilimin gelişmesi için paradigma kayması zorunludur.

Bilimsel bilgi yanlışlanabilir.

 Aşağıdakilerden hangisi, 2013 yılında yayımlanan
Fizik Dersi Öğretim Programı'nda tanımlanan
entegre (birleştirilmiş) bilimsel süreç becerilerinden
biri değildir?

Model oluşturma

Değişkenleri belirleme

Ölçüm araçları geliştirme

Verileri analiz etme

Değişkenleri işlevsel olarak tanımlama

45.

A)

B)

C)

D)

E)

46.

A)

B)

C)

D)

E)

Zehra Öğretmen, yeni atandığı okulunda deney
yaparken hazırladığı deney çalışma yaprağında
sırasıyla;

 Her üç dakikada bir kez termometrenin gösterdiği
değeri belirleyiniz.

 Her okuduğunuz değeri aşağıdaki tabloya yazınız.

 Deney sonucunda elde ettiğiniz sonucu ilk olarak
grup içerisinde tartışınız, ardından karşınızdaki
grupta yer alan arkadaşlarınızla sonuçlarınızı
karşılaştırarak durumu tartışınız.

şeklinde aşamalar yer almaktadır.

 Buna göre Zehra Öğretmen, deney çalışma
yaprağında yukarıda belirtilen aşamalara yer vererek
öğrencilerinin sırasıyla hangi bilimsel süreç
becerilerini geliştirmeyi amaçlamıştır?

Soru oluşturma  Tablo doldurma  Bilimsel tartışma

Okuma  Ölçme  Verileri kaydetme

Okuma  Yazma  Tartışma

Ölçme  Verileri kaydetme  İletişim kurma

Akıl yürütme  Verileri kaydetme  İletişim kurma

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Aristo öğretileri, bilimsel düşüncenin başlangıcı olarak
da kabul edilebilir. Aristo'ya göre, hareketli tüm cisimlere
bir kuvvetin etkiyor olması gerekmekteydi. Daha sonra
Galileo ve Newton’un yaptığı çalışmalar sonucu hareket
ile ilgili bilimsel kabulümüz değişti ve “Hareket hâlindeki
cisimlerin hareketlerine devam etmeleri için kuvvet
gerekli değildir.” şeklinde özetlenebilecek hâle geldi. 

 Bu bilimsel düşünce değişimi,

I. bilimsel bilginin sürekli olduğu,

II. bilimsel bilginin değişebilir olduğu,

III. bilimsel bilginin değişiminin bazen paradigma
kayması şeklinde olduğu

 durumlarından hangilerine örnek olarak verilebilir?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve III II ve III

48.

A) B) C)

D) E)

Hareket eden bir cismin, eşit zaman aralıklarında
konumu ölçülüyor ve şekildeki konum-zaman grafiği
çiziliyor.

 Grafiğin eğimi bulunarak cismin hareketi boyunca
ortalama hızı hesaplanmak istendiğine göre, grafik
üzerinde gösterilen;

I. 1

II. 2

III. 3

eğim açılarından hangilerini kullanmak daha
doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

49.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Fizik öğretmeninin,

I. uygun Fizik kavramlarını kavratmak için
simülasyon hazırlaması,

II. Fizik alanındaki bilgiyi paylaşmak için gerekli
internet becerilerine sahip olması,

III. Fizikle ilgili yazılımları etkin kullanmak için işletim
sistemi becerilerini geliştirmesi

eylemlerinden hangileri, Fizik Öğretmeni Özel Alan
Yeterlikleri'ndeki performans göstergelerinde       
yer alır?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

II ve III I, II ve III

50.

A) B) C)

D) E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

17

ÖSYM



ÖSYM



2017 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

2017-KPSSOABT

16-07-2017

FİZİK

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

10.   C
11.   B
12.   E
13.   C
14.   A
15.   E
16.   D
17.   B
18.   D
19.   C
20.   D
21.   D
22.   A
23.   E
24.   C
25.   B
26.   D
27.   E
28.   E
29.   E
30.   D
31.   B
32.   E
33.   A
34.   D
35.   C
36.   B
37.   B
38.   A
39.   D
40.   D
41.   C
42.   C
43.   C
44.   A
45.   E
46.   C
47.   D

FİZİK

48.   E
49.   C
50.   E
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