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2022-ÖABT/FİZ FİZİK

Bu testte 75 soru vardır.

1.

2.

Üç boyutlu kartezyen (dik) koordinat sisteminde x, y ve z
yönlerini göstermek için büyüklükleri bir birim olan
sırasıyla ,  ve  birim vektörleri tanımlanabilir. Hava
direncinin önemsenmediği bir ortamda yer seviyesinden

 m/s ilk hızla fırlatılan bir taş eğik atış hareketi
yaparak tekrar yere çarpmaktadır.

x doğrultusunun yatayı, y doğrultusunun ise düşeyi
temsil ettiği bilindiğine göre taşın yere çarpma hızı
kaç m/s'dir?

  

3.

A) B) C)

D) E)

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: A 
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5.

6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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9.

10.

Düşey bir duvara menteşe ile tutturulmuş, kütlesi ihmal
edilen katı bir çubuk şekildeki gibi orta noktasından,
hafif bir iple duvara bağlanarak yatay olarak dengede
tutulmaktadır.

 

Menteşenin çubuğa O noktasında uyguladığı net
kuvvetin yönü K, L, M, N ve P ile gösterilmiş olan
yönlerden hangisi olabilir?

K L M N P

11.

12.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: D 
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13.

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.4



2022-ÖABT/FİZ

17.

K, L ve M özdeş dirençleri ile iç dirençleri ihmal edilen
ve emk’leri birbirine eşit olan iki üreteç kullanılarak
şekildeki devre oluşturulmuştur.

 

K, L ve M dirençlerinin uçları arasındaki potansiyel
farklar sırasıyla VK, VL ve VM arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?

VK > VL > VM VL > VK > VM

VK > VL = VM VM > VK = VL

VK = VL = VM

18.

19.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: C 
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20. 21.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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22.

23.

Bir direnç, bir kondansatör ve bir bobin seri bağlanarak
oluşturulan bir ideal RLC devresinin rezonans frekansı
ω0'dır. Bu devreye alternatif gerilim uygulandığında X
değişkeninin, gerilimin açısal frekansına (ω) bağlı
değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır.

  

 Buna göre X değişkeni;

I. kondansatörün uçları arasındaki gerilimin etkin
değeri,

II. gerilim kaynağının devreye sağladığı ortalama
güç,

III. devrenin empedansı

niceliklerinden hangileri olabilir?

Yalnız I Yalnız II I ve II

II ve III I ve III

24.

A) B) C)

D) E)

25.

Diğer sayfaya geçiniz.7

DOĞRU CEVAP: B 
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26.

27.

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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30. 31.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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32.

Hareket etmeyen bir asansör kabinindeki içi su dolu
kaba bırakılan küre şeklindeki katı cisim şekilde
gösterildiği gibi hacminin bir kısmı suya batmış hâlde
dengede durmaktadır.

 

 Asansör kabini yukarı yönde sabit bir ivmeyle
hızlanmaya başladığında,

I. Cismin suya batan hacmi ilk duruma göre artar.

II. Cisme suyun uyguladığı kaldırma kuvveti ilk
duruma göre artar.

III. Cisme etkiyen kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ile
cismin ağırlığı birbirine eşittir.

 yargılarından hangileri doğru olur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I ve III

33.

34.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.10

DOĞRU CEVAP: D 
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35.

36.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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39.

40.

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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43. 44.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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45.

46.

47.

48.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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49.

50.

51.

52.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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53.

54.

55.

56.

57.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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Uranyum yakıtlı nükleer reaktörlerde, bir termal nötron
235U izotopuna çarparak fisyon tepkimesi oluşturur. Bu
tepkime sonucunda iki tane ürün çekirdeğin yanısıra
birkaç tane nötron yayınlanır. Bu nötronlar reaktör içinde
bulunan ve çoğunlukla su olan bir ortam sayesinde
yavaşlatıldıktan sonra başka 235U çekirdeklerini fisyona
uğratarak zincirleme tepkime oluşmasını sağlar. Bu
zincirleme tepkimelerde 235U çekirdeklerine çarpan
nötronlar her seferinde aynı ürünleri oluşturmayabilir.
Buna örnek olarak,







tepkimeleri gösterilebilir. Bu tepkimelerdeki k, l ve m,
oluşan fisyon olaylarında yayınlanan nötron sayılarını
göstermektedir.

 Buna göre k, l ve m arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir?

l > m > k k > l > m m > k > l

m > l > k m = k = l

58.

A) B) C)

D) E)

59.

60.

61.

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: C 
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62. 63.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Altay Öğretmen, öğrencileri ile birlikte görünür beyaz
ışığın prizmadan geçerken renklerine ayrılması
etkinliğini yapmıştır. Etkinlik sonunda Şekil I'de görülen
sonuçları sınıfça tartışırken, öğrencilerinden çoğunun
"Işık, bir ortamdan diğerine geçerken kırılınca, ışığın
rengi ve dolayısıyla frekansı değişir." düşüncesinde
birleştiklerini fark eder.

 

 Bu düşüncenin bir kavram yanılgısı olduğunu
doğrudan söylemek istemeyen Altay Öğretmen,
öğrencilerinde zihinde dengesizlik (hoşnutsuzluk)
oluşturmak için;

I. tek renkli laser ışığının aynı prizmadan Şekil II'deki
gibi geçerek kırıldığı göstermek,

II. kırmızı, yeşil ve mavi renkli ışıkların bir ekran
üzerinde kesiştikleri bölgenin beyaz renkli
olduğunu göstermek,

III. mor renkli ışık demetini bir çukur aynanın asal
eksenine paralel olarak gönderip ışınların odak
noktasından geçecek şekilde yansıdığını
göstermek

etkinliklerinden hangilerini yapmalıdır?

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

64.

A) B) C)

D) E)

65.

Diğer sayfaya geçiniz.19

DOĞRU CEVAP: B 
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66.

67.

68.

69.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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70. 71.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Argümantasyon yönteminin uygulandığı bir derste,
öğretmen öğrencilerinden nükleer enerji santralleri
hakkında iddia, gerekçe ve veri içeren bir argüman
oluşturmalarını ve sırayla bu argümanlarını sınıf
arkadaşlarına okumalarını istemiştir. Aşağıda beş
öğrencinin oluşturduğu argümanlar yer almaktadır.

Beril: Nükleer santraller çevreyi kirletmez. Çünkü,
dışarıya sadece su buharı yayarlar. Santrallerin
bulunduğu bölgelerde hava kirliliği ölçümleri
santral olmayan bölgelere benzer sonuçlar
vermektedir.

Kerem: Nükleer santrallerin radyoaktif atıkları
çevreye yayılabilir. İzlediğim bir dizide santral
insan sağlığına çok büyük zararlar veriyordu.

Doğu: Deniz kenarında kurulan santraller denizi
kirletebilir. Bu kirlilik deniz suyunun sıcaklığının
artmasına neden olur. Deniz suyu sıcaklığı
düzenli ölçüldüğünde bu artış görülebilir.

Emir: Santrallerin radyoaktif atıkları, sadece
insanların değil tüm canlıların sağlığına zarar
verecek düzeyde radyasyon yayabilir.

İrem: Santrallerin çevreye hiçbir zararı yoktur.
Dünyadaki santral sayısı hızla artmaktadır.

Buna göre hangi öğrencinin oluşturduğu argüman;
iddia, gerekçe ve veri içermektedir?

Beril Kerem Doğu Emir İrem

72.

A) B) C) D) E)

73.

Diğer sayfaya geçiniz.22

DOĞRU CEVAP: A 
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74. 75.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

23




