
AYT – Fizik Testi

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

Diğer sayfaya geçiniz.

04

12

1. Sürtünmeli yatay düzlemde yuvarlanan bir teke
rin, aşağıdaki niceliklerinden hangisi durana ka
dar değişmez?

A) Mekanik enerjisi
B) Birim zamanda aldığı yol
C) Açısal momentumunun yönü
D) Çevresindeki herhangi bir noktanın yere göre 

hızının büyüklüğü
E) Dönme frekansı

2. Bohr atom teorisine göre, nötr hidrojen atomunun 
elektronun baş kuantum sayısı 1 iken yörünge ya
rıçapı r, toplam enerjisi –E, açısal momentumu L 
kadardır.

Buna göre, elektronun baş kuantum sayısı 2 ya
pıldığında yarıçap, toplam enerji ve açısal mo
mentumunun değeri nasıl değişir?

    Yarıçap Toplam enerji   Açısal M.                                                                             
A) 2 katına çıkar Yarıya iner 2 katına çıkar
B) 2 katına çıkar 4 katına çıkar Yarıya iner
C) 4 katına çıkar Dörtte birine 2 katına çıkar
   iner
D) 4 katına çıkar 2 katına çıkar 2 katına çıkar
E) 4 katına çıkar 4 katına çıkar 2 katına çıkar

3. Nanoteknoloji ile ilgili, aşağıda yapılan yargılar
dan hangisi yanlıştır?

A) Nanomalzemelerin, nano boyutlarda mekanik, 
elektrik, optik ve manyetik özelliği değişir.

B) Karbon monotüpler, hegzagohal örgüdeki kar
bon atomlarının oluşturduğu silindirik yapılardır.

C) Nanomalzemeler belirli sıcaklığın altında çalışır
lar.

D) Nanoteknoloji ile üretilen malzemeler çok küçük 
boyutlu dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

E) Nanoteknoloji ile doğadaki durumları taklit ede
rek alışılmışın dışında ürünler üretilmektedir.

4. X ve Y cisimlerinin ivme – net kuvvet grafikleri şekil
deki gibidir.

X
2a

İvme

Kuvvet

a

F0 2F

Y

Buna göre, X cismine 4a büyüklüğünde ivme ka
zandıran net kuvvet, Y cismine uygulanırsa iv
mesinin büyüklüğü ne olur?

A) 2a B) 3a C) a
2
3

 D) a        E) a
2
1

5. Yere göre şekildeki oklarla gösterilen yönlerde eşit 
büyüklükteki hızlarla hareket eden K, L, M araçları
nın hareket düzlemleri aynıdır.

Doğu

K L

M

Batı

Kuzey

Güney

Buna göre, aşağıdaki hangi gözlemcilerin bak
tığı gözlenen, güneydoğu yönünde gidiyormuş 
gibi görünür?

A) K'nin L'ye göre hareketi
B) L'nin M'ye göre hareketi
C) M'ninK'ye göre hareketi
D) M'nin L'ye göre hareketi
E) L'nin K'ye göre hareketi
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6. C sığalı K sığacı 6 volt, 2C sığalı Y sığacı 3 volt po
tansiyel farklı üreteçlerle yükleniyor. Üreteçlerden 
ayrılan sığaçlar yüklerini kaybetmeden aynı cins 
yüklü kutupları birbirine dokunduruluyor.

Buna göre, yük alış verişi bittiğinde sığaçların 
potansiyel farkı kaç volt olur?

A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 5

7. Bir fo to sel den elekt ron sö ke bi le cek ışığın dal ga bo
yu nun en bü yük de €e ri 4000 A° dır.

Bu fo to se le, 2000 A° dal ga  boy lu ışık gön de ri lir
se, sö kü len elekt ron la r›n kes me po tan si ye li kaç 
volt  olur? (h.c = 12400 eV.A° dır.)

A) 1,2 B) 3 C) 3,1 D) 4 E) 6,2 

8. Düzgün B
"

 manye tik alanı içe ri sin den sa bit v h› z›y la 
ç› kan,  ke nar uzun luk la r› x ve y olan ilet ken çerçeve
de in dük si yon ak› m› olufl mak ta d›r.

y

x

v

B

Çerçevede olu flan in dük si yon ak› m› n›n yö nü nü 
bu la bil mek için afla €› da ki ler den han gi si nin bi lin
me si ye ter li dir?

A)  Manyetik alan›n yö nü
B)  Manyetik alan›n flid de ti 
C)  v h› z›
D)  Te lin di ren ci
E)  y uzun lu €u

9.	 Düzgün bir manyetik alanda, üzerinden içeriye do€ru 
i ak›m› geçen sayfa düzlemine dik bir tele, fiekil I 
deki gibi etki eden manyetik kuvvet F

"

 dir.

ekil I ekil II

i
+q

1 2
v

F

Buna göre, ayn› manyetik alana fiekil II deki gibi 
v h›z›yla at›lan +q yüklü cismin hareketi nas›l 
olur?

A) 1 yö nün de sa par.
B) 2 yö nün de sa par.
C) Düz gün do€ ru sal ha re ket ya par.
D) Say fa  düzleminden d› flarıya do€ ru sapar.
E) Say fa  düzleminden içeriye do€ ru sapar.

10. Sür tün me si önemsiz yalıtkan e€ik düz lem de ki, elekt
rik yüklü X ve Y ci sim le ri fle kil de ki gi bi den ge de dir. 

X

Y

ip

30°

Y nin a€›r l› €› X in  a€›r l› €› n›n iki ka t› ol du €u na gö
re, ipteki gerilme kuvveti X in a€›r l› €› n›n kaç ka
t› d›r? (sin3 0° = 0,5)

A) 1 B) 
2
1

  C) 
2
3

  D) 2 E) 
2
5
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11. Düzgün türdeş çubuk Şekil I'de kısa X ipine, Şekil 
II'de uzun Y ipine bağlanıyor.

X ipi Y ipi

Şekil I

θ

Şekil II

2θ

Çubuklar her iki durumda da ipler düşey doğrul
tuda iken dengede kaldığına göre,

I. X ve Y iplerindeki gerilme kuvvetleri eşittir.
II. Y ipindeki gerilme kuvveti X inkinden büyüktür.
III. Çubuğun ağırlığının yere göre torku Şekil II'de 

Şekil I'dekinden daha büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

12. Şekildeki ip sarılmış makara
nın ipinin ucu tavana bağla
nıyor. Makara serbest bırakılı
yor.

Makaranın hareketi süresin
de,

I. Açısal hızı
II. Kinetik enerjisi
III. Ağırlığının tork etkisi

niceliklerinden hangileri artar?

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

13. Sür tün me si önemsiz ya tay ze min de K, L, M nok ta
la r›n dan ay n› an da gön de ri len eşit kütleli ci sim ler, 
koordinat sisteminin O nok ta s›n da es nek ol ma yan 
çar p›fl ma ya p›p ya p› fl› yor.

+x–x

+y

–y

O

P

K L

M

Ci sim ler O nok ta s›n a t sü re de gel dik le ri ne gö re, 
or tak küt le nin O nok ta s›n dan P nok ta s› na gel me 
sü re si kaç t dir? (Böl me ler eflit ara l›k l› d›r.)  

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

14. Eşit bölmelendirilen koordinat sistemine düzgün, 
türdeş dairesel levha şekildeki gibi yerleştiriliyor. 
Levhanın I bölgesi kesilerek II bölgesinin üzerine ya
pıştırılıyor.

I II

0

2
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y (cm) 

x (cm)
2 4 6 8

Buna göre, yeni şeklin kütle merkezinin koordi
natları (x, y) nedir? 
(Kesilme anında kütle kayıpları önemsizdir.)

A) (4, 5) B) (4, 6) C) ,4
2
9
d n

 
              D) (5, 4)                    E) ,5

2
9
d n


