
AYT – Fizik Testi

1. Bu testte 14 soru vardır.
2. Sorular gireceğiniz sınava benzer tarzda hazırlanmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.

01

3

1. Karanlık bir ortamdaki eşit bölmeli düzleme şekildeki 
gibi noktasal bir kaynak ve çevresine mermer yer
leştiriliyor. Mermerin K noktasında oluşan aydınlan
manın şiddeti E'dir.

M

K

L

mermer

I

Buna göre, L ve M noktalarında oluşan aydınlan
manın şiddeti için ne söylenebilir?

         L           M                                             

A)   E     E

B) E den büyük   E den küçük

C)   E    E den büyük

D) E den küçük   E den küçük

E)   E    E den küçük

2. Sürtünmesi önemsiz bilardo masasında, birbirinden 
3x kadar uzakta olan bilardo toplarından K'nin hızı 
v
"

, L'nin hızı –2v
"

 dir. Toplar t süre sonra merkezi 
esnek çarpışma yapıyorlar.

Buna göre, K topu 2t anında ilk konumundan kaç 
x uzaktadır? (Çarpışma ve ayrılma için geçen süre 
önemsenmeyecektir.)

A) 
2
1

 B) 1 C) 
2
3

 D) 2 E) 3

3. Doğrusal yolda hareket eden K ve L araçlarının ko
num – zaman grafiği şekildeki gibidir.

0

–2x

Zaman

Konum

t 2t

K

L

x

Buna göre,

I. K ve L nin hareketli olduğu süreler eşittir.
II. 0 – t zaman aralığında  zıt yönde hareket ediyor

lar.
III. t – 2t zaman aralığında K aracı L nin şoförüne 

göre hareketlidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III
                D) I ve III                E) Yalnız I

h1

h2v0 

L
M

K

4. Havasız ortamda K noktasın
dan atılan bir cisim şekildeki 
yörüngeyi izliyor. Cismin KL 
ve LM aralıklarında çizgisel 
momentumu eşit değişiyor.

Buna göre, 
h

h

2

1
 oranı 

kaçtır?

A) 
8
1

 B) 
3
1

 C) 
5
3

 D) 
5
4

 E) 
2
1
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5. Kepler yasalarına göre,

I. Jüpiterin yarıçap vektörü küçülünce çizgisel hızı 
büyür.

II. Mars, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alır.
III. Ortalama yörünge yarıçapı yaklaşık Dünya'nın 

üç katı olan Satürn'ün periyodu, Dünya'nın peri
yodunun üç katıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
            D) I ve III                   E) I, II ve III

6. Yarı iletken malzemeler,

I. Diyot yapımı
II. Fotovoltaik pil yapımı
III. Süper iletken yapımı

işlemlerinden hangilerinde kullanılır?

A) Yal n›z I B) I ve II C) I ve III
                 D) II ve III           E) I, II ve III

7. Bir fotoelektrik olayda fotoelektronların maksimum 
kinetik enerjilerinin gönderilen ışığın  frekansına 
göre değişim grafiği şekildeki gibidir.

Maksimum
Kinetik Enerji

Frekans

E
2

E
1

0

Buna göre, grafikteki E1 değerinin değişmesi 
için,

I. Fotoselde kullanılan metal levhanın alanını art
tırmak

II. Fotoselde kullanılan metal levhanın cinsini de
ğiştirmek

III. Katotun ışık akısını arttırmak

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

A) Yal n›z I B) Yalnız II C) I ve II
                 D) II ve III           E) I ve III

8. Sür tün me si önemsiz ya tay düz lem de ki X cis mi nin, 
ona et ki   eden kuv ve te gö re iv me si nin de €i fli m grafi€i 
fie kil I de ki gi bi dir. Sür tün me li ya tay düz lem de ki Y 
cis mi nin, ona et ki   eden kuv ve te gö re iv mesi nin de €i
flim gra fi €i fie kil II de ki gi bi dir. 

0

a

2a X

F 2F Kuvvet

‹vme

ekil I

0

2a Y

F 2F Kuvvet

‹vme

ekil II

Bu na gö re, X ve Y ci sim le ri nin küt le le rinin oranı  

m

m

Y

X
  kaç t›r? 

A) 
4
1

         B) 
2
1

         C) 1           D) 2 E) 4  

 

9. Düzgün E
"

  elekt rik ala n› ve düzgün B
"

 manye tik 
ala n› olufl tu rul mufl fle kil de ki sis tem de, v0 h› z›y la f›r
la t› lan elekt ron K nok ta s›n dan ge çi yor.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Bu na gö re,

I. E
"

  elekt rik ala n›n flid de ti ni artt›r mak. 

II. B
"

  manye tik ala n›n flid de ti ni azalt mak.

III. v0 h› z› n› artt›r mak.

ifllemlerinden han gi le ri ya p› l›r sa elekt ron L nok
ta s›n dan ge çe bi lir? (Yer  çe ki mi ih mal edi li yor.)

A) Yal n›z I B) Yal n›z III C) II ve III
             D) I ve III              E) I, II ve III
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10. Tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde, perdenin K 
noktasında n. aydınlık saçak, L noktasında (n + 2). 
karanlık saçak oluşuyor.

K ve L noktalarının ikisi de merkez doğrusunun 
üzerinde bir yerde olduğuna göre,

I. K ve L arasında (n + 1). karanlık saçak vardır.
II. Kullanılan ışığın dalga boyu arttırılırsa K ile L 

arasındaki uzaklık artar.
III. Merkezi aydınlık saçağın parlaklığı n. aydınlık 

saçağın parlaklığından büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
            D) I ve III                 E) I, II ve III

d
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11. fie kil de ki sığacın yü
kü q, s› €a s› C ve uç la r› 
aras›ndaki potansiyel 
fark V dir.

Bu na gö re,

I. Di elekt rik mad deyi ç› kar tmak
II. d uzaklığını ar tt› rmak
III. d uzaklığını azal tmak

ifl lem le rin den han gi le ri ya p›l d› €›n da V ar tar?

A) Yal n›z I B) Yal n›z II C) Yal n›z III
                D) I ve II                  E) I ve III

12. Güneş'ten yayılan ışığın içerisinde tüm elektroman
yetik dalgalar vardır. Uzaklıktan ve atmosferden do
layı bazıları Dünya'ya ulaşamaz.

Dünya'ya ulaşanlardan ultraviyole ışığın, görü
nür ışıktan daha fazla zararlı olması,

I. Hız
II. Frekans
III. Dalga boyu

niceliklerinden hangilerinin daha büyük olma
sından kaynaklanır?

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

13. Sür tün me si önemsiz ze min de K ya y› n›n önü ne bir 
ci sim yer lefl ti ri le rek, yay x ka dar s› k›fl t› r›l›p ser best 
b› ra k› l› yor. Yay dan f›r la yan ci sim, L ya y› na çar p›p 
onu mak si mum 2x ka dar s› k›fl t› r›yor.

K

L

2x

x

Bu na gö re,

I. K ya y›nın esneklik sabiti L yayınınkinden büyük
tür.

II. K nin esneklik potansiyel ener jisi L ninkinden bü
yük tür.

III. Ci sim ge ri dö nün ce, K ya y› n› 2x ka dar s› k›fl t› r›r.

yar g› la r›n dan han gi le ri do€ ru dur?

A) Yal n›z I B) I ve III C) I ve II
                 D) II ve III           E) I, II ve III

14. Sayfa düzlemine dik sonsuz uzunlukta teller O nok
tasına uzaklıkları eşit olacak şekilde yerleştiriliyor. 
Tel ler den içeriye veya dışarıya doğru i1, i2 ve i3 
ak›m la r› geç mek te dir.

Od di1 i2

d

B

i3

O nok ta s›n da olu flan  bi lefl ke manye tik alan B
"

  
oldu€una göre,

 I. i1 ve i2 ak›m la r›  z›t yön de dir.
 II. i1 ak› m› i2 akımına eflit tir.
 III. i3 ak› m› i1 ak› m›n dan bü yük tür.

yar g› la r› ndan han gi le ri ke sin lik le do€ ru dur?

A) Yal n›z I B) Yal n›z II C) I ve II
                D) II ve III                E) I ve III


