
AYT – Fizik Testi

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

Diğer sayfaya geçiniz.
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15

1. Tavana asılan X yayının ucuna WK ağırlığındaki K 
cismi asılıyor. K cisminin altına X ile özdeş Y yayı 
bağlanarak onun ucuna da WL ağırlığındaki L cismi 
bağlanıyor. Cisimler serbest bırakılıyor. Sistem den
geye geldiğinde X yayının esneklik potansiyel ener
jisi Y'ninkinin dört katı oluyor.

Yayların ağırlıkları ve sürtünmeler önemsiz oldu
ğuna göre, WK ve WL için aşağıdaki eşitliklerden 
hangisi doğrudur?

A) WK = 4WL B) WK = 2WL
C) WK = WL D) WL = 2WK
                     E) WL = 4WK
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Pil

A

L sığacı

K sığacı2. Sığaları C, 2C olan 
K ve L sığaçları boş 
halde iken bir pilin 
uçlarına şekildeki gibi 
bağlanıyor. Devredeki 
A anahtarı kapatılarak 
sığaçların dolması 
bekleniyor.

Buna göre, sığaçların yüklerinin eşit olması için 
aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) K sığacının levhaları birbirinden uzaklaştırılmalı
B) L sığacının levhaları birbirine yaklaştırılmalı
C) Pilin yanına seri ve düz bağlı bir pil daha bağlan

malı
D) K sığacının levhalarının alanı  iki katına çıkartıl

malı
E) L sığacının levhalarının alanı dört katına çıkartıl

malı

3. Havasız ortamda K noktasından yatay doğrultuda 
10 m/s hızla atılan cisim, düzlemin L noktasına şe
kildeki gibi çarpıyor.

K

L
yatay

10 m/s

Cisim K den L ye 2 saniyede geldiğine göre, |KL| 
uzunluğu kaç metredir? (g = 10 m/s2)

A) 10 B) 20 C) 25         D) 20 2    E) 30

4. Sür tün me si önemsiz ra y›n K nok ta s›n dan ser best 
b› ra k› lan ci sim, r1 ve r2 ya r› çap l› çu kur ve tüm sek ten 
ge çi yor. Ci smin L ve M nok ta la r›n da ki h› z› vL, vM; bu 
noktalarda ra y›n cisme tep ki kuv ve tinin büyüklüğü 
TL, TM dir. 

L

K
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M
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Bu na gö re,

I. vL > vM
II. TL > TM
II. r1 > r2

bağıntılarından han gi le ri ke sin lik le do€ ru dur?

A) Yal n›z I B) Yal n›z II C) I ve III
                D) II ve III                E) I ve II
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5. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki K cisminin üzerine L 
cismi konuluyor. L cismi yatay doğrultuda bir kuvvet
le itiliyor. K cismi aK, L cismi aL büyüklüğünde ivmey
le hareket ediyor.

aL > aK ≠ 0 olduğuna göre, kuvvetin şiddeti arttı
rıldığında aK ve aL nasıl değişir?

    aK        aL                                   
A) Değişmez  Artar
B) Artar   Artar
C) Azalır   Artar
D) Değişmez  Değişmez
E) Değişmez  Azalır

6. O noktasına bağlı ipe bağlı cisim, sürtünmesiz yatay 
düzlemde O noktası etrafında düzgün çembersel 
hareket yapmaktadır.

O
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Cismin hareket yönü okla gösterilen yönde oldu
ğuna göre, şekildeki anda cismin açısal momen
tum (L

"

) çizgisel momentum (P
"

), merkezcil ivme 
(a" ) vektörleri aşağıdakilerden hangisinde doğru 
çizilmiştir?
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7. Aynı noktadan, aynı anda kuzeye doğru sabit hızla 
koşan X koşucusunun hızı 4 m/s büyüklükte, doğuya 
doğru koşan Y koşucusunun hızı vY büyüklüktedir.

9 saniye sonra X ve Y arasındaki uzaklık 45 met
re olduğuna göre, Y koşucusunun hızı vY nin bü
yüklüğü kaç m/s'dir?

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

8. Düzgün manyetik alan içerisindeki tel çerçeve üze
rinden geçen manyetik akının zamana göre değişim 
grafiği şekildeki gibidir.

Manyetik akı

ZamanI
O

II III IV

Buna göre, hangi aralıklarda çerçevede indüksi
yon elektromotor kuvveti oluşur?

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

9. Pelin'in babası yayladaki arazilerine bir ev yapma
yı düşünüyor. Fakat arazinin olduğu bölgeye elekt
rik ulaşamadığından aydınlatma ve diğer araçlara 
elektriği nasıl sağlayacağını düşünüyor.

Pelin aldığı fizik eğitimi sayesinde aşağıdaki 
önerileri yapıyor;

I. Fotovoltaik piller taktırabiliriz.
II. Yandan geçen akarsudan faydalanarak jenera

törü su türbinine takabiliriz.
III. Pil ve akümülatörlerle elektrik elde edebiliriz.

Bu önerilerden hangileri maliyeti de düşünüldü
ğünde iyi bir fikirdir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
              D) I ve III                 E) Yalnız III
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10. Karanlık ortamda beyaz ışık yayan, noktasal bir kay
nak K gözlemcisinden uzaklaşırken, L gözlemcisine 
yaklaşmaktadır.

Kaynağa bakan K ve L gözlemcileriyle ilgili,

I. K gözlemcisi kaynaktan gelen ışığın dalga boyu
nu olduğundan büyük algılar.

II. L gözlemcisi ışığın rengini maviye kaymış gö
rür.

III. K ve L gözlemcileri ışığın frekansını eşit algılar.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

11. Yapılan bir deneyde, havasız bir ortama yere para
lel bir elektron fırlatılıyor. Deneyi yapan bilim insa
nı elektronun sapmadan doğrusal olarak gitmesini 
sağlamaya çalışıyor.

Bilim insanı,

I. Elektronu fırlattığı ortamın altına, negatif yüklü 
levha yerleştirmek.

II. Levhayı fırlattığı ortama düşey düzgün elektrik 
alanla, yatay düzgün manyetik alanı aynı anda 
uygulamak.

III. Elektronu daha hızlı fırlatmak.

işlemlerinden hangilerini yaparsa bu amacına 
ulaşabilir?

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

+q –2q

+4q

–q+2q

–3q

O

12. fiekildeki beflgenin 
köflelerine konu
lan noktasal yük
lerin O noktas›nda 
oluflturduklar› toplam 
elektriksel potansi
yel, hangi yükün tek 
bafl›na O noktas›nda 
oluflturdu€u elektrik
sel potansiyele eflittir?

A) –q B) +q C) –2q D) +2q E) –3q

13. Cı va ato mu nun bazı  ener ji  se vi ye le ri  flekildeki gi
bidir. Te mel enerji düzeyindeki cıva bu ha r›, ener ji le ri   
6,67 eV,  10,5 eV,  8 eV ener ji li X, Y, Z fo ton la r›y la 
bom bar d› man edi li yor.

n = 1

n = 2

n = 3

n = 4

Enerji (eV)

‹yonlama
10,4

6,67

0
Temel hal

4,8

8,84

Bu fo ton lar dan han gi le ri cı va bu ha r› n›n bu lun du
€u kap tan d› fla r› ya ke sin lik le ç› kar?

A) Yal n›z X B) Yal n›z Y C) Yal n›z Z
                D) X ve Z                 E) Y ve Z

14. Ayşe öğretmen, fizik dersinde Musa'ya aynı bo
yuttaki Plazma, LCD ve Led ekranlı televizyonların 
avantajlarını araştırmasını istiyor. Musa araştırması 
sonucunda aşağıdaki tabloyu yapıyor.

Televizyon
Ortalama 

ömür (yıl)

Verimlilik 

(%)

Renk 

seçeneği

Plazma 5 75 Orta

LCD 5 80 Düşük

Led 6 90 Çok fazla

Ayşe öğretmen "Bu veriler ışığında bir televizyon al
sanız tercih sıranız ne olurdu?" diye sınıfa soruyor.

Buna göre, soruya en iyi cevap olarak verilebile
cek tercih sırası ne olmalıdır?

A) Led, Plazma, LCD
B) Led, LCD, Plazma
C) Plazma, Led, LCD
D) LCD,  Led, Plazma
E) LCD, Plazma, Led


