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2017-LYS2/FİZ FİZİK TESTİ

1. Bu testte 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Fizikteki büyüklükler ölçülürken farklı birim
sistemlerinden yararlanılmaktadır. 

 Buna göre,

I. Odanın sıcaklığı 22 oC’dir.

II. Ahmet’in boyu 1,7 metredir.

III. Ahsen’in kütlesi 55 kg’dir.

ölçümlerinden hangileri uluslararası birim sistemi
(SI) kullanılarak ifade edilmiştir?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

1.

A) B) C)

D) E)

İçinde; Şekil I’deki seviyede su bulunan dereceli
silindirin içine, kütlesi 105 g olan türdeş bir bilye
atıldığında su seviyesi Şekil II’deki gibi oluyor.

 

Dereceli silindirlerdeki bölmeler eşit ölçekli

olduğuna göre, bilyenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?

2 2,5 3 3,5 4

2.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.1

176201019799764601001

ÖSYM



2017-LYS2/FİZ

Şekilde görülen platformun K noktasından kaykayla
atlama yapmak için durgun hâlden harekete başlayan
bir sporcu, L noktasına kadar hızlanıp L noktasında
rampadan yatay doğrultuda bir ilk hızla atlayışını
gerçekleştirerek M noktasında yere çarpmıştır.  

Sistemdeki bütün sürtünmelerin etkisi ihmal edilirse
hareketi boyunca duruşunu bozmayan sporcu ile
ilgili,

I. Mekanik enerjisi, M noktasında en büyük değerini
alır. 

II. Rampadan ayrıldıktan sonra anlık ivmesi sıfırdır.

III. Rampadan ayrıldıktan sonra yatayda sabit
hızla hareket eder.

 yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

II ve III I, II ve III

3.

A) B) C)

D) E)

Küp şeklindeki bir blok, şekildeki gibi sürtünmesi ihmal
edilebilecek kadar küçük, buzdan bir kaydıraktan
kaymaktadır. Blok en üstten 4 m/s hızla kaymaya
başladığında en alt noktadaki hızı 6 m/s oluyor.

Buna göre kaydırağın yüksekliği (h) kaç metredir?

(Yer çekimi ivmesini 10 m/s2 alınız.)

0,1 0,2 1 2 4

Katılar ve sıvılar ısıtıldıklarında hâl değişimleri ve bazı
özel durumlar dışında, genelde genleşirler.

Normal şartlar altında, suyun veya buzun aşağıdaki
hâl ve sıcaklık durumlarının hangisinde su
molekülleri birbirine en yakındır?  

Sıcaklığı -20 oC olan buz

Sıcaklığı -4 oC olan buz

Sıcaklığı 0 oC olan buz

Sıcaklığı 0 oC olan su

Sıcaklığı 4 oC olan su

4.

A) B) C) D) E)

5.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Ağırlık merkezi O noktası olan bir kutu, su dolu bir kabın
içerisine bırakıldığında şekildeki gibi suda asılı
kalmaktadır.

Suyun küp şeklindeki bu katı cisme uyguladığı
kuvvetlerin bileşkesinin yönü, şekildeki 1, 2, 3, 4, 5
ile numaralandırılmış oklardan hangisi gibi olur?

1 2 3 4 5

6.

A) B) C) D) E)

İç dirençleri önemsiz özdeş piller ile özdeş lambalar
kullanılarak aynı maddeden yapılmış; uzunlukları ve
kesit alanları üzerinde belirtilmiş olan direnç telleriyle
şekildeki K, L, M lambalarının bulunduğu üç farklı basit
devre kuruluyor.

Buna göre ışık veren K, L, M lambalarının
parlaklıkları IK , IL ve IM arasındaki ilişki

aşağıdakilerden hangisidir?

IK < IL < IM IM < IL < IK

IK < IL = IM IK = IL < IM

IL < IK = IM

7.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Bir dalga leğeni üç bölgeye bölünerek tabanına çeşitli
yüksekliklerde katı bir madde konulup üzerlerinde
şekildeki gibi su derinliği su dalgasının hızını etkileyecek
kadar sığ bir ortam oluşturuluyor. Kesiti şekildeki gibi
olan bu dalga leğeninde ok yönünde hareket eden bir
dalga, sırasıyla K, L ve M bölgelerinden geçiyor. Bu
leğende ilerleyen su dalgasının K, L ve M bölgelerindeki
dalga boyları sırasıyla K, L ve M dir.

 

 
Bu dalgalar arasındaki büyüklük ilişkisi
aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

K < L < M L < M < K

M < K < L K = M < L

L < M = K

8.

A) B)

C) D)

E)

Şekildeki gibi numaralandırılmış düzeneklerde; noktasal
bir ışık kaynağı, aynalar ve saydam olmayan toplarla
yeterince uzun perdeler üzerinde gölgeler oluşturuluyor. 

 Bu düzeneklerin hangilerinde, perdede hem tam
gölge hem de yarı gölge oluşur?

I ve III II ve IV III ve IV

I, II ve III II, III ve IV

9.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Bir I ışık ışını, özdeş birim karelerden oluşan düzleme
yerleştirilmiş, asal eksenleri çakışık olan yakınsak X ve
ıraksak Y merceklerinde kırılırken şekilde belirtilen yolu
izlemiştir.

 

 X' in odak uzaklığı fX , Y nin odak uzaklığı da fY

olduğuna göre  oranı kaçtır?

1 2 4

10.

A) B) C) D) E)

M kütleli bir cisim, sürtünmesiz bir masa üzerinde üç
farklı kuvvetin etkisi altında      sabit hızıyla şekilde
gösterilen doğrultuda hareket etmektedir. Cisme etki
eden kuvvetlerden iki tanesi, koordinat sisteminde

ve       vektörleriyle gösterilmiştir. 

 Buna göre koordinat sisteminin merkezinde yer alan
cisme uygulanan üçüncü kuvvet vektörünün bitiş
noktasının koordinatı, (x,y) aşağıdakilerden
hangisidir?

(0,3) (0,4) (3,1) (3,0) (4,0)

11.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Noktasal sayılabilecek bir bilye hava sürtünmesinin
ihmal edildiği bir ortamda yerden düşey ve yukarı doğru
fırlatılıyor ve aynı anda, başka bir özdeş bilye de yerden
120 metre yükseklikten serbest bırakılıyor.

Bilyeler harekete başladıktan 4 saniye sonra havada
çarpıştıklarına göre, çarpışma yerden kaç metre
yükseklikte gerçekleşir? 

(Yer çekimi ivmesini 10 m/s2 alınız.)

20 40 60 80 100

Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun K noktasından
serbest bırakılan bir A cismi en çok T noktasına kadar
çıkarak geri dönmektedir. Yolun yalnız L ve N noktaları
arasında kalan bölümü sürtünmeli olup bu yol boyunca
K noktasından bırakılan cisimle yol arasındaki sürtünme
katsayısı sabittir. 

 Buna göre A cismi ile ilgili,

I. M noktasından bırakıldığında S noktasına kadar
çıkabilir.

II. U noktasından bırakıldığında M noktasına kadar
çıkabilir.

III. M noktasından bırakıldığında harekete geçmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

12.

A) B) C) D) E)

13.

A) B) C)

D) E)

Sürtünmesiz yatay düzlemde hareketsiz duran 2 kg’lik
bir oyuncak arabaya, kütlesi bilinmeyen ve hızı +x
ekseni yönünde 4 km/h olan başka bir oyuncak araba
tam esnek olarak çarpmaktadır.

 2 kg’lik arabanın çarpışmadan sonraki hızının +x
ekseni yönünde 2 km/h olması için diğer arabanın
kütlesi kaç kg olmalıdır? 

1 3 6

Düzgün geometriye ve özkütleye sahip, gökdelenler gibi
görece yüksek yapıların ağırlık merkezleri ile kütle
merkezleri arasında az da olsa bir fark vardır. 

 Bu tür düzgün ve yüksek yapılarda kütle merkezi ve
ağırlık merkezi ile ilgili;

I. Kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark
binaların depreme dayanıklı olması için özellikle
tasarlanmıştır.

II. Ağırlık merkezi, düşey olarak kütle merkezinden
daha aşağıdadır.

III. Kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark binanın
her noktasındaki yer çekimi ivmesinin aynı
olmamasının bir sonucudur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

II ve III I, II ve III

14.

A) B) C) D) E)

15.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Şekil I’de yarıçapları r, kütleleri m ve net yükleri +Q ve
-q olan iki iletken küre, Şekil II'de ise yarıçapları r,
kütleleri m ve yüzeylerine düzgün olarak dağılmış net
yükleri +Q ve -q olan iki yalıtkan küre aralarındaki
uzaklık d olacak şekilde yatay, sürtünmesiz, nötr ve
yalıtkan düzlemler üzerinde ilk hızsız olarak serbest
bırakılmıştır.

Buna göre, serbest bırakılan kürelerin hareketleriyle
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

İletken küreler birbirine yaklaşırken yük dağılımları
değişeceğinden iletken kürelerin çarpışma hızı,
yalıtkan kürelerinkinden daha büyüktür.

Yalıtkan küreler serbest bırakılınca harekete geçmez.

Yalıtkan küreler arasındaki elektriksel çekim kuvveti,
hareket süresi boyunca her an iletken kürelerinkinden
büyüktür.

Negatif yüklü kürelerin ivmeleri pozitif yüklü
kürelerinkinden büyüktür.

Serbest bırakılan pozitif yüklü küreler harekete
geçmez.

16.

A)

B)

C)

D)

E)

 

 Şekildeki K, L ve M noktalarının her birine +q

elektrik yüklü noktasal parçacıklar konulursa

sistemin toplam potansiyel enerjisi kaç    olur?

1 2 4

Herbiri C sığasına sahip 4 tane özdeş kondansatörden
oluşan kondansatör sistemine her defasında aynı
gerilim uygulanarak sistemde depolanan elektriksel
potansiyel enerjinin en büyük değerini alması
hedeflenmektedir. 

Bu amaç için oluşturulacak devrenin eş değer sığası
kaç C'dir?

1 4

17.

A) B) C) D) E)

18.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Şekildeki elektrik devresinde direncin değeri R ve
üretecin kutupları arasındaki potansiyel farkı V’dir.
Devrenin KL ve MN noktaları arasındaki tellerin
uzunlukları eşit ve teller birbirine paraleldir.

KL ve MN tellerinin birbirlerine uyguladıkları
manyetik kuvvetlerin büyüklüğünü artırmak için;

I. üretecin kutupları arasındaki potansiyel
farkı artırmak,

II. L ve N noktaları arasındaki dirence seri olarak bir
direnç daha eklemek,

III. L ve N noktaları arasındaki dirence paralel olarak
bir direnç daha eklemek

işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?

(Yerin manyetik alanı önemsenmeyecektir.)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve III II ve III

19.

A) B) C)

D) E)

Özdeş lambalar ve sığaçlar ile değişken ve doğru akım
üreteçleri kullanılarak şekildeki K, L ve M elektrik
devreleri oluşturuluyor.

Buna göre K, L ve M  devrelerindeki lambaların
hangileri, üreteçler devreye gerilim sağladığı
sürece ışık vermeye devam eder?

Yalnız K Yalnız L Yalnız M

L ve M K, L ve M

Dönen katı cisimlerin hareketini açıklamakta
kullanılan

I. tork (kuvvet momenti),

II. eylemsizlik momenti,

III. açısal momentum

büyüklüklerinden hangileri vektöreldir? 

Yalnız I Yalnız II  Yalnız III

I ve III II ve III

20.

A) B) C)

D) E)

21.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Jüpiter'deki kütle çekim ivmesi 23,3 m/s2, Yerküre'deki

kütle çekim ivmesi ise 9,8 m/s2 olsun.

 Yerküre üzerindeki ağırlığı 980 N olan bir kutunun,
Jüpiter'deki ağırlığı ve kütlesi aşağıdakilerden
hangisidir?

Ağırlığı(N) Kütlesi(kg)

 2330 50 

 1520 100 

 2330 100 

 980 100 

 1160 98 

Bir cisim 160 cm uzunluğundaki, ağırlığı ihmal edilen bir
ipin ucuna asılarak basit sarkaç oluşturuluyor.     

Cisim, sarkacın denge konumundan 5o kadar ayrılıp
serbest bırakılırsa ilk kez kaç saniye sonra denge
konumundan geçer?

(g=10m/s2 ; =3)
0,4 0,6 0,8 1,2 2,4

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A) B) C) D) E)

Atomu oluşturan

I. proton,

II. nötron,

III. elektron

parçacıklarından hangilerinin yapısında kuark
bulunur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

Maxwell denklemleri elektrik ve manyetizmadaki bazı
kavramların birbiriyle ilişkisini matematiksel olarak
modeller.

Bu denklemler kullanılarak

I.   Kapalı bir yüzeyden geçen toplam manyetik akı
daima sıfırdır.

II. Zamana göre değişen elektriksel alan, manyetik
alan oluşturur.

III. Zamana göre değişen manyetik alan, elektriksel
alan oluşturur. 

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

Yalnız I Yalnız III I ve II

II ve III I, II ve III

24.

A) B) C)

D) E)

25.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.9
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  Aşağıdaki radyoaktif bozunmaların hangisinde,
bozunan çekirdek ile oluşan ürün çekirdeğin kütle
numaraları birbirinden farklıdır?

Alfa bozunması

 bozunması

+ bozunması

Elektron yakalama

Gama bozunması

Aşağıdaki yargılardan hangileri Einstein’ın özel
görelilik kuramının sonuçlarından biridir?

Işık hızı gözlemcinin hareketinden bağımsız olup
sadece ışık kaynağının hareketine bağlı olarak değişir.

Işık saydam ortamlardan geçebilir.

Işık metal yüzeylerden elektron sökebilir.

Işık boşlukta yayılabilir.

Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde
aynıdır.

26.

A)

B)

C)

D)

E)

27.

A)

B)

C)

D)

E)

Bir ışık kaynağı ve farklı X ve Y metal yüzeyleri
kullanılarak yapılan fotoelektrik olay deneyinde, X ve Y
metallerinden sökülen fotoelektronların maksimum
kinetik enerjileri (Kmax) yüzeye düşen ışığın frekansına
(f) bağlı olarak şekildeki gibi değişmektedir.

Buna göre                                                         

I. Y metalinin eşik enerjisi, X metalinin eşik
enerjisinden daha küçüktür.

II. X metalinin eşik enerjisi Y metalinin eşik
enerjisinden daha küçüktür.

III. X ve Y metallerinden sökülen elektronlar için
durdurma gerilimleri birbirine eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve III II ve III

Ultrasonun çalışma şekli ve kullanım yeriyle ilgili,

I. Ses dalgaları kullanır.

II. Dalgaların dokudan yankı (eko) yapması ilkesine
göre çalışır.

III. Dalgaların vücuttaki farklı dokularda yayılma
hızının farklı olmasından yararlanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız III I ve II

II ve III I, II ve III

28.

A) B) C)

D) E)

29.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Selin, dairesel bir havuzun bir noktasından harekete
başlayıp 100 metrelik çembersel yörüngede ilerleyerek 
50 saniyede başladığı noktaya geri dönmüştür. Ahmet
ise Selin'in yürüdüğü toplam yolu toplam zamana
bölerek 2 m/s'lik ortalama bir büyüklük hesaplamıştır.

Ahmet yaptığı bu ortalama değer hesabı ile hangi
fiziksel büyüklüğü bulmuştur?

 30. sorunun cevabını, cevap kâğıdınızdaki ilgili
alana sola dayalı olarak yazıp kodlayınız.

30.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

11
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