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ÖZEL GÖRELİLİK

1. Bir yola paralel olarak 0,4c hızıyla uçan bir uçak, 
0,02c hızıyla giden bir otomobil ve duran bir çocuk 
şekildeki gibidir. Yolun boyunu uçaktaki l1, arabada-
ki l2, çocuk l3 algılıyor.

v = 0,4c

v = 0,02c 

v = 0

Buna göre, l1, l2, l3 arasındaki ilişki nedir?
(c = Işığın hızı)

A) l1 > l2 > l3 B) l2 > l1 > l3

C) l3 > l2 > l1 D) l1 = l2 = l3

                       E) l1 > l3 > l2
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2. X, Y, Z uzay araçları çok 
hızlı olarak bir gökdelenin 
yanından şekildeki gibi 
geçiyor.

Araçların hızları eşit bü
yüklükte olduğuna göre, 
gökdelenin algıladıkları 
boyları lX, lY, lZ arasındaki ilişki nedir?

A) lX > lY > lZ B) lX = lY = lZ

C) lZ > lY > lX D) lZ > lX > lY

                       E) lX = lZ > lY

3. Kenarları a, b olan A alanlı bir levha, ışık hızına yakın 
hızla hareket eden bir araçtadır.

v

a

Ab

Buna göre, duran bir gözlemci a, b ve A nicelikle
rinden hangilerini olduğundan küçük algılar?

A) Yalnız a B) a ve A C) a ve b

             D) Yalnız b                 E) a, b ve A

4. Şekildeki levha, duruştan düzgün hızlanarak büyük 
hızlara ulaşabilen bir aracın içerisindedir.

v = 0

x

y

Bu sırada durgun bir gözlemci,

I. x uzunluğunu sürekli azalıyor görür.
II. y uzunluğunun değişmediğini görür.
III. Levhanın alanını artıyor görür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

              D) I ve III                   E) I, II ve III

5. Durgun hali Şekil I'deki gibi olan küp, ışık hızına ya-
kın hızla hareket ediyor.

+y

+z Şekil I

+x

+y

+z Şekil II

+x

Durgun bir gözlemci, küpü, Şekil II'deki gibi gör
düğüne göre, küp hangi yönde hareket ediyor 
olabilir?

A) +x B) –x C) +y D) +z E) –z

6. Özel görelilik kuramına göre,

I. Maddeler ışık hızını geçemez.
II. Işık hızına çok yakın bir hızla hareket eden araç-

taki bir gözlemci, zamanı geri akıyormuş gibi 
görür.

III. Açıklanamayan bazı olaylar açıklanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III

                D) I ve II                    E) I, II ve III
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7. Şekildeki levha ışık hızına yakın hızla hareket eden 
bir uzay aracındadır.

v

α

θ

Buna göre, durgun bir gözlemciye göre a ve q 
açıları nasıl değişir?

      a          q
                               
A) Küçülür   Küçülür
B) Büyür   Büyür
C) Büyür   Küçülür
D) Küçülür   Büyür
E) Küçülür   Değişmez

v

Ay

X

v

Y

8. Işık hızına yakın hızlarla 
Ay'ın yakınından şekil
deki gibi geçen X ve Y 
uzay aracındaki gözlem
ciler Ay'ı nasıl görür?

X

A)

Y

B)

C)

D)

E)

vc
a

b

9. Kenar uzunlukları 
a, b, c olan şekilde-
ki levha ışık hızına 
yakın hızla hareket 
eden uzay aracın-
dadır.

Buna göre, dur
gun bir gözlemci
ye göre,

I. a değişmez
II. b azalır.
III. c artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

              D) I ve II                 E) II ve III

10. Einstein, kütle – enerji eşdeğerliğini izah ederek 20. 
yüzyıl bilimine büyük katkı sağlamıştır.

Kütle – enerji eşdeğerliliğini,

I. Çift oluşumu
II. Füzyon
III. Fisyon

olaylarından hangileri ile ispatlamıştır?

A) I, II ve III B) I ve III C) II ve III

              D) I ve II                 E) Yalnız II

11. Einstein'e göre, çok hassas bir terazi ile ölçüm 
yapıldığında aşağıdaki olaylardan hangilerinde, 
kütlede bir değişme gözlenmez?

A) Soğuyan çayın kütlesi
B) Yanan kömürün kütlesi
C) Buruşturulan kağıdın kütlesi
D) Isıtılan suyun kütlesi
E) Füzyon olayındaki toplam kütle


