
AYT – Fizik Testi

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

Diğer sayfaya geçiniz.

02

6

1. Radyoaktif bozunma ve füzyon olaylarından 
olan,

I. b+ bozunması

II. H H1
2

1
3+  birleşmesi

III. g bozunması

tepkimelerinden hangilerinde oluşan ürünün 
kütle numarası, giren ürünlerin kütle numarasın
dan büyüktür?

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

2. Yatay düzlemde duran bir sandalye, yatay F
"

  kuvve
tiyle itilerek şekildeki gibi dengeleniyor.

F

yer

Buna göre,

I. Yer sürtünmelidir.
II. Yerin tepki kuvveti sandalyenin ağırlığından bü

yüktür.
III. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F

"

 nin büyüklü
ğüne eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

3. X – ışını fotonunun, durgun elektrona çarparak, 
elektron ve X – ışını fotonunun saçıldığı Comp
ton olayında, aşağıdaki niceliklerden hangisi ge
len fotonun aynı niceliğinden büyüktür?

A) Saçılan fotonun enerjisi
B) Saçılan fotonun dalga boyu
C) Saçılan elektronun hızı
D) Saçılan elektronun çizgisel momentumu
E) Saçılan fotonun hızı

4. Pinpon topu, sürtünmesiz yatay  düzlemde net kuv
vetin etkisinde düzgün çembersel hareket yapıyor.

Buna göre, pinpon topuna ait aşağıdaki vektör
lerden hangisi, cisimle yörünge merkezini birleş
tiren doğrultuda değildir?

A) Konum vektörü B) Net kuvvet
C) Merkezcil ivme D) Açısal hız
               E) Momentum değişimi

 

ω

ip

r

θ

5. Sabit ω aç› sal hızla dön
dü rü len dü fley bir çu bu
€un ucu na iple ba€ lan
m›fl m küt le li bir ci sim, 
dü fley le θ aç› s› ya pa rak 
fle kil deki gibi dö nü yor.

Sis tem yer  çe ki mi iv
me si nin da ha bü yük ol
du €u ye re gö tü rü lür se;

T = İpteki gerilme kuvveti
θ = İpin düşeyle yaptığı açı
r  = Cismin yörünge ya r› ça p›

ni ce lik le rin den han gi le ri ar tar?

A) Yal n›z T B) Yal n›z r C) T ve θ 

                  D) θ ve r                 E) T ve r
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6. İki gama fotonunun çarpışması sonucunda X ve 
Y taneciklerinin oluştuğu,

g + g  →  X + Y

tepkimesinde,

I. X taneciği nötron ise Y taneciği protondur.
II. X ve Y'nin kütleleri gama fotonlarının enerjileriy

le doğru orantılıdır.
III. X ve Y'nin elektrik yüklerinin cinsi zıttır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

FY

X

Z
Y

7. Say fa düz le mi ne dik 
yer lefl ti ril en son suz 
uzun luk ta ki X, Y, Z tel
le rin den X ve Z tel le ri
nin Y te li ne uy gu la d›k
la r› bi lefl ke manyetik 
kuv vet FY dir.

X te lin den ge çen ak› m›n yö nü de €ifl ti ri lir se, bu 
kuv ve tin yö nü ve bü yük lü €ü na s›l de €i flir?

A) Yönü de€iflir, büyüklü€ü sabittir.
B) Yönü ve büyüklü€ü de€iflmez.
C) Yönü de€iflmez, büyüklü€ü artar.
D) Yönü de€iflir, büyüklü€ü artar.
E) Yönü de€iflmez, büyüklü€ü azal›r.

8. Derinliği sabit dalga leğeninde çalışan özdeş kay
naklarla girişim deseni oluşturuluyor. Desenin kay
nakları birleştiren çizgi üzerinde, merkez doğrusun
dan d kadar uzakta 1. dalga katarı oluşmaktadır.

Buna göre, kaynakları birleştiren çizgi üzerinde 
merkez doğrusundan 2,5d ve 3d uzakta hangi 
çizgiler oluşur?

 2,5d uzakta    3d uzakta                                            
A)  3. Düğüm Ç.    2. Dalga K.
B) 3. Düğüm Ç.    4. Dalga K.
C) 2. Düğüm Ç.    3. Dalga K.
D) 3. Düğüm Ç.    3. Dalga K.
E) 2. Düğüm Ç.    4. Dalga K.

9. Yer çekiminin ve sürtünmelerin önemsiz olduğu 
ortamdaki paralel levhalar, potansiyel farkı V olan 
üreteçle yükleniyor. Şekildeki gibi serbest bırakılan 
elektron karşı levhaya v hızıyla çarpıyor.

d

+ –

e–

V

Buna göre, 

I. Üretecin potansiyel farkını 4V yapmak

II. Levhalar arasındaki uzaklığı d
2
1

 yapmak

III. Elektronu v hızıyla fırlatmak

işlemlerinden hangileri yapılırsa elektron karşı 
levhaya 2v hızıyla çarpar?

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

10. Düzgün, kendi içlerinde türdeş ve boyutları eşit olan 
X, Y, Z çubukları birbirine perçinlenerek asıldığında 
şekildeki gibi dengede kalıyor.

ZT

X Y

Buna göre, hangi çubuklar kesinlikle aynı mad
deden yapılmış olamaz?

A) X ile T B) X ile Z C) Y ile Z
               D) Y ile T             E) Z ile T
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11. Bir mıknatısın içerisinde şekildeki gibi plastikten ya
pılan bir ray ve rayın arasında bakır tel bulunmak
tadır. Bakır tel ile plastik ray arasındaki sürtünme 
ihmal edilmektedir.

K
L

M

düşey

bakır
tel

yatay
N

N

S

Bakır tel K noktasından serbest bırakıldığında KLMN 
yolunu alıyor.

Buna göre, tel hangi aralıklardan geçerken uçları 
arasında elektromotor kuvvet oluşur?

A) Yalnız KL B) Yalnız LM C) Yalnız MN

            D) LM ve MN              E) KL ve LM

12. Hid ro jen ato mu nun ba z› uyarılma enerjileri sırasıyla 
10,20 eV, 12,10 eV, 12,75 eV, 13,06 eV ve iyon
laşma enerjisi 13,60 eV dir. Te mel hal de ki hid ro jen 
atom u elekt ronla bom bar d› man edi li yor. Atom te mel 
ha le dö ner ken en faz la 12,75 eV ener ji li fo ton ya y›n
la ya bi li yor.

Bu na gö re, bu ato mun te mel ha le dö ner ken ya
y›n la ya ca €› en kü çük ener ji li fo tonun enerjisi 
kaç eV ola bi lir?

A) 0,65 B) 2,90 C) 2,55 D) 10,2    E) 12,1

13. Ay n› düz lem de ki noktasal  q1 ve q2 yük le ri nin fie
kil I de ki K nok ta s›n da olufl tur du kla r› bi lefl ke elekt rik 
alan E dir.

q1

E

K q2

q1

K

q2

1 2
3

4

5

ekil I ekil II

Yük ler fie kil II de ki gi bi yer lefl ti ril di €in de K de  
oluşan bi lefl ke elekt rik ala n›n yö nü 1, 2, 3, 4, 5 
yön le rin den han gi si olur?

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

14. Alüminyum telden özdeş bobinler oluşturuluyor. Bo
binlerden biri doğru akım kaynağına, diğeri alternatif 
akım kaynağına şekildeki gibi bağlanıyor.

+
–

~

Buna göre, devrelerdeki anahtarlar kapatıldığın
da aşağıdakilerden hangisi her ikisinde de ger
çekleşmez?

A) Özindüksiyon akımının oluşması
B) Isı açığa çıkması
C) Bobinden akımın geçmesi
D) İndüktansın oluşması
E) Bobine yaklaşan pusulanın iğnesinin hareket et

mesi


