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Fizik Biliminin Önemi • Fiziğin Alt Dalları • Fiziğin Diğer Disiplinlerle 
İlişkisi

1. İnsanoğlu, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını
giderebilmek ve doğayı anlamak için gözlemler yapmıştır.
Yaptıkları gözlemler sonucu bazı olayları taklit ederken
bazılarından endişe duymuştur. Endişeleri, insanoğlunu
sorgulamaktan alıkoymamış aksine onda daha da merak
uyandırmıştır.

Buna göre, insanoğlunun merak ve gözlemleri,

I. Doğa felsefesi ortaya çıkmıştır.

II. Zamanla biriken bilgi birikimi; fizik, kimya ve biyoloji
dallarının oluşmasını sağlamıştır.

III. Günümüzde insan hayatını kolaylaştıran teknolojik
araçların geliştirilmesini sağlamıştır.

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır?

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

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

2. Fizik biliminin çalışma alanının çok geniş olması, fiziğin alt
dallarının oluşmasına neden olmuştur.

Buna göre, fizik biliminin;

I. mekanik,

II. termodinamik,

III. nükleer fizik

alt dallarından hangileri ilk olarak oluşmuştur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

3. Bilim, insanları “Neden?” ve “Nasıl?” sorularını sorarak
bilgi seviyelerini daima üst seviyeye taşır. Bu bağlamda
20. yüzyıl başlarında gözle görülemeyen ve duyu organ-
larıyla doğrudan algılanamayan bazı olaylar, yeni fizik an-
layışının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Buna göre, bilim insanlarının duyu organları tarafın-
dan algılanamayan olaylar ve bu olaylara ait soru ve 
cevaplardan oluşan fizik bilimindeki anlayışa verdik-
leri isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikro anlayış

B) Makro anlayış

C) Felsefi anlayış

D) Klasik fizik

E) Modern fizik

4. Günlük hayatta kullanılan kulaklık, hız ölçer ve elektronik
baskül gibi aletlerin yapısında kristal yapılı malzemeler
kullanılır. Bu malzemelerin üzerine dışarıdan uygulanan
basınç sonucu oluşan piezoelektik olayı, aletin çalışma-
sını sağlar.

Buna göre, piezoelektrik olayı fiziğin;

I. mekanik,

II. termodinamik,

III. katı hâl fiziği

alt dallarından hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve IIIÖRN
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5. Bilim tarihi incelendiğinde bütün bilimlerin ayrı başlıklar 
altında ifade edilmeyip hemen hemen hepsinin bir alanın 
konusu olarak ele alındığı görülür. Söz edilen bu alanla fi-
zik arasında gelişen etkileşimi ünlü fizikçi Einstein’ın “Ev-
ren bir bütündür, tektir. Belki bu yüzden evrende birbiriyle 
tamamen ilişkisiz iki şey yoktur. İlişkileri görebildiğinizde, 
evren kalbini size açar.” sözü özetlemektedir.

Buna göre, bilim tarihinin ilk zamanlarında bütün bi-
limleri kapsayan alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematik B) Kimya

C) Sanat D) Felsefe

E) Spor

6. Doğanın tüm makroskobik ve mikroskobik görünümünü 
inceleyen ve bu olayların neden ve sonuçlarını araştıran 
doğa bilimlerinin kaynağı fizik bilimidir. Kimya, biyoloji gibi 
disiplinlere ait alt dallar ve mühendislik alanları fizik bili-
mindeki ilkelerin uygulanmasıyla doğmuştur.

Aşağıda fizik biliminin diğer disiplinlerle ilişkisi ile ilgili bazı 
bilimsel çalışmalar verilmiştir.

�: DNA’nın yapısını, sinirlere bilgi iletimini, biyoelektrik ve 
sinir yapılarını tanımlanır.

�: Gelgit olayını, iklimlerin oluşumunu, meteorolojik olay-
ların oluşumunu, yerin manyetik alanı ve etkilerini 
açıklar.

�: Kazılarda bulunan eserlerin tarihî değerinin olup ol-
madığını belirler.

Buna göre; �, � ve � sembollerinin temsil ettiği di-
siplinler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

� � �
A) Felsefe Coğrafya Matematik

B) Biyoloji Coğrafya Arkeoloji

C) Biyoloji Matematik Sanat

D) Kimya Felsefe Arkeoloji

E) Biyoloji Coğrafya Sanat

7. Günümüzde en küçük maddelerin teknolojisi olarak da 
tanımlanan nanoteknoloji, 1-100 nanometre arasındaki 
yapıların fiziksel davranışlarını inceleyen nanobilimin ha-
yatın içindeki uygulamalarıdır. Nanoteknoloji, yeni nano 
yapılar tasarlanmasını ya da bu yapılara yeni özellikler 
kazandırılıp bunların yeni işlevlerde kullanılmasını sağlar.

Buna göre, nanoteknoloji fiziğin aşağıdaki alt dalla-
rından hangisinin uygulama alanı içerisindedir?

A) Optik

B) Nükleer fizik

C) Termodinamik 

D) Atom fiziği

E) Yüksek enerji ve plazma fiziği

8. Klimalar, insanların daha rahat ve verimli yaşaması ama-
cıyla kapalı ortamların havasını soğutan, nemini alan, is-
teğe bağlı olarak ısıtan cihazlardır.

İlk klima, insanlar için değil; bir kâğıt fabrikasında üretilen 
kâğıtların bozulmaması için sıcaklığı ve nemi kontrol ede-
cek şekilde tasarlandı. Kaloriferden bozma bu cihazı icat 
eden kişi Willis Haviland Carrier idi.

Buna göre, Willis Haviland Carrier sıcaklık ve nem 
kontrolü için klima yapımında fiziğin aşağıdaki alt dal-
larının en çok hangisinden yararlanmıştır?

A) Termodinamik B) Katı hâl fiziği

C) Nükleer fizik D) Mekanik

E) Atom fiziği

TYT F�Z�K DUF - FÖY-1 - 2022
Test 1 (588609)

OPT�K - Test 1 (588609)

588609ÖRN
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Test - 02

1. Bilim insanları, gözlem ve deneylerle elde ettikleri sonuç-
ları, teori ve kanunları fiziksel niceliklerle anlatır. Farklı 
kültür ve dillerde yapılan bilimsel çalışmaların anlaşılması 
ve paylaşılması durumunda ortak bir dil kullanılması için 
Uluslararası Birim Sistemi (Sª Birim Sistemi) kabul edil-
miştir.

Buna göre, aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerden 
hangisinin birimi Sª birim sistemine göre yanlış ve-
rilmiştir?

Fiziksel Büyüklük Sª Birimi
A) Kütle Kilogram

B) Uzunluk Metre

C) Sıcaklık Kelvin

D) Zaman Dakika

E) Işık şiddeti Candela

2. Fiziksel nicelikler, yöne bağlı olup olmamalarına göre 
vektörel ve skaler büyüklükler şeklinde sınıflandırılır.

Buna göre, aşağıdaki fiziksel niceliklerden hangisi 
vektörel büyüklüktür?

A) Sürat B) Kütle C) Zaman

D) Ağırlık E) Akım şiddeti

3. Fizik biliminde, başka fiziksel niceliklere ihtiyaç duyul-
madan tek başına ifade edilebilen ve bir ölçme aracı ile 
doğrudan ölçülebilen büyüklükler “temel büyüklük” olarak 
ifade edilir.

Buna göre;

I. kaynamakta olan suyun sıcaklığı,

II. hareket hâlindeki bir otomobilin sürati,

III. bir elektrik devre elemanı üzerinden geçen akımın şid-
deti

büyüklüklerinden hangileri temel büyüklük ölçüm ci-
hazlarından biriyle ölçülebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

4. Aynı düzlemde bulunan K¶, L¶ ve M¶ vektörleri şekildeki gibi 
çizilmiştir.

K¶

L¶

M¶

Buna göre,

I. K¶, L¶ ve M¶ vektörleri aynı doğrultudadır.

II. K¶ ve M¶ vektörleri eşit vektörlerdir.

III. |L¶ + M¶| < |K¶ + L¶| dür.

yargılarından hangileri doğrudur? 

(Birim kareler özdeştir.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

5. Yatay düzlemde bulunan K cismine, doğu yönünde 2 N 
ve 3 N büyüklüğündeki kuvvetler; aynı düzlemde bulunan 
L cismine, doğu yönünde 4 N büyüklüğündeki kuvvet şe-
kildeki gibi etki etmektedir.

Yatay

2 N

Batı Doğu

3 N 4 NK L

Buna göre, K ve L cisimlerine etki eden bileşke kuv-
vetlerin eşit olabilmesi için,

I. L cismine, doğu yönünde 1 N büyüklüğünde kuvvet 
etki etmelidir.

II. K cismine, batı yönünde 1 N büyüklüğünde kuvvet etki 
etmelidir.

III. L cismine, batı yönünde 9 N büyüklüğünde kuvvet etki 
etmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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6. Fizik biliminde nicelikler; kendisinden başka bir niceliğin 
ölçülmesine gerek olmadan ifade edilip edilmemelerine 
göre temel ve türetilmiş, yöne bağlı olup olmamalarına 
göre de vektörel ve skaler şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Aşağıda güç, zaman ve kuvvet fiziksel nicelikleriyle ilgili 
bazı örnekler verilmiştir.

• Elif Hanım evini 1000 watt gücündeki elektrik süpürge-
si ile süpürmektedir.

• Millî koşucu olan Can, parkuru tamamlama zamanını 
kronometre ile ölçmektedir.

• Mehmet, masasını hareket ettirmek için masaya 
100 N’lik kuvvet uygulamaktadır.

Buna göre, bu örneklerde geçen güç, zaman ve kuv-
vet fiziksel nicelikleri için aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Güç, türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür.

B) Zaman, temel ve skaler bir büyüklüktür.

C) Kuvvet, türetilmiş ve vektörel bir büyüklüktür.

D) Kuvvet niceliği; kütle, uzunluk ve zaman niceliklerinden 
türetilmiştir.

E) Kuvvet niceliği, kütle ve ivme temel büyüklükleriyle tü-
retilmiştir.

7. Bilim tarihinin ilk dönemlerinde filozoflar, ortak bir mekân-
da bir araya gelerek dünya ve uzayda gerçekleşen olaylar 
hakkındaki görüşlerini paylaşmışlardır. Zamanla çalışa-
cak konu sayısı ve içeriğindeki artış, birçok bilim insanının 
daha profesyonel çalışma alanlarında bir araya gelmesini 
gerektirmiştir. Bu nedenle bilim araştırma merkezleri ku-
rulmuştur.

Buna göre, bilim araştırma merkezleri ile ilgili,

I. Bu merkezlerde bilim insanları, bilgi ve tecrübelerini 
paylaşarak, ortak deneyler yapıp evreni daha iyi anla-
maya çalışırlar.

II. Dünyadaki bütün bilim araştırma merkezleri çalışma-
larını ortak yürütür.

III. TÜBİTAK, ESA ve ASELSAN bilim araştırma merkez-
leri Türkiye’dedir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

8. Ülkemizde ve dünyada yer alan, fizik bilimi ile iç içe 
olan bazı araştırma merkezleriyle ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) CERN bilim araştırma merkezi, dünyanın en büyük 
parçacık fiziği laboratuvarına sahip olup Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısı’nda yapılan deneylerden elde 
edilen verilerle parçacıkları sınıflandırıp tanımlar ve 
ayrıca evreni, evrenin oluşumunu ve geleceğini anla-
maya yardımcı olacak çalışmalar yapar.

B) NASA, uzay ve uzayda bulunan gök cisimleri hakkında 
çalışmalar yapar.

C) ESA, evren ve dünya hakkında bilgileri artıracak, uydu 
tabanlı teknolojileri geliştirecek çalışmalar yapar.

D) TÜBİTAK, 1963 yılında ülkemizde kurulmuştur ve fen 
bilimlerindeki araştırmaları desteklemek ve araştırma-
cıları teşvik etmek için çalışmalar yapar.

E) TAEK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uydu haberleşmesine 
yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yapar.

9. Fizik biliminde vektörel ve skaler büyüklükler için;

I. yön,

II. doğrultu,

III. şiddet

özelliklerinden hangileri ortaktır?

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

D) I ve III E) II ve III

TYT F�Z�K DUF - FÖY-1 - 2022
Test 2 (588610)

OPT�K - Test 2 (588610)

588610ÖRN
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Kütle-Hacim İlişkisi ve Özkütle - I Test - 03

1. Evrendeki tüm maddelerin belirli kütle ve hacim değerleri 
vardır. Bu nedenle kütle ve hacim tüm maddelerin ortak 
özelliklerindendir.

Buna göre, kütle ve hacim nicelikleri için aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kütle birimi Sª’da kilogramdır (kg).

B) Hacim birimi Sª’da metreküptür (m3).

C) Kütle, maddeyi oluşturan atomların sayısına bağlı bir 
niceliktir.

D) Fizik biliminde hacim, temel bir büyüklüktür.

E) Kütle ölçümü için eşit kollu terazi ve elektronik terazi 
gibi ölçüm aletleri kullanılır.

2. Sıvılar, içine konuldukları kaplarla birlikte tartılacaksa 
önce boş kabın kütlesi ölçülmelidir. Boş kabın kütlesine 
“dara”, sıvı ve kabın toplam kütlesine de “brüt kütle” de-
nir. Brüt kütle ile kabın darası arasındaki fark, sıvının net 
kütlesini verir.

Yukarıdaki bilgilere sahip olan Serap, bir miktar pekmezin 
kütlesini, kütleleri farklı iki ayrı kapta sırasıyla aynı elekt-
ronik terazide ölçüyor.

Buna göre, Serap’ın yaptığı ölçümle ilgili,

I. İki ölçümde de brüt kütle farklıdır.

II. Pekmezin net kütlesinin bulunabilmesi için kapların 
daralarının farkı alınıp birinci veya ikinci ölçümdeki 
brüt kütleden çıkartılmalıdır.

III. Birinci ve ikinci ölçümdeki brüt kütlelerinin farkı, kapla-
rın daralarının farkına eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

3. Aşağıda verilen birim dönüşümlerinden hangisi yan-
lıştır?

A) 5 kilogram = 5000 gram

B) 1 gram = 10–3 miligram

C) 1 litre = 1 desimetreküp

D) 1 desimetreküp = 10–3 metreküp

E) 1 mililitre = 10–3 litre

4. Aşağıda verilen birim dönüşümlerinden hangisi doğ-
rudur?

A) 0,2 kilogram = 2·106 miligram

B) 4 metreküp = 4 litre

C) 500 santimetreküp = 0,5 desimetreküp

D) 0,5 gram = 5·10–6 ton

E) 3 desimetreküp = 0,3 litre

5. Aslı, ilk durumda düzgün bir geometrik şekli olmayan oyun 
hamurunun kütlesini, elektronik terazide 432 gram olarak 
ölçüyor. Daha sonra Aslı, bu oyun hamurundan kenar 
uzunlukları 4 santimetre, 9 santimetre ve 3 santimetre 
olan düzgün bir dikdörtgenler prizması yapıyor.

Aslı doğru hesaplamalar yaparak,

I. Oyun hamurunun hacmini 108 santimetreküp olarak 
hesaplar.

II. Oyun hamurunun özkütlesini 4 g/cm3 olarak hesaplar.

III. Aslı, oyun hamurundan düzgün bir küre yaparsa küre-
nin yarıçap uzunluğunu 4 santimetre olarak hesaplar.

sonuçlarından hangilerine ulaşabilir? 

(∏ = 3 alınız.)

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

6. Aşağıdaki şekilde düzgün bir geometrik şekli olmayan 
45 gram kütleli K cismi ile taşma seviyesine kadar 6 g/cm3 
özkütleli sıvı ile dolu taşırma kabı ve boş olan toplama 
kabı yatay düzlemdedir.

K
Sıvı

Yatay

K cismi, sıvı içerisine yavaşca bırakıldığında cismin hac-

minin 
3

2 ’ü sıvı içerisine batıp cisim dengede kalıyor ve 

taşırma kabına 7,5 santimetreküp sıvı taşıyor.

Buna göre,

I. K cisminin hacmi 7,5 santimetreküptür.

II. K cisminin özkütlesi 4 g/cm3 tür.

III. Toplama kabındaki sıvının kütlesi 45 gramdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III

ÖRN
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7. Maddenin birim hacminin kütle miktarına “özkütle” denir. 
Saf bir maddenin özkütlesi, bulunduğu ortamın basınç ve 
sıcaklık niceliklerinin değişimi ile değişebilir.

Buna göre, deniz seviyesinde bulunan kap içerisinde-
ki +4 °C sıcaklığındaki su için,

I. +4 °C’de su, minimum hacme sahiptir.

II. Suyun sıcaklığı azaltılırsa özkütlesi değişir.

III. Kaba +4 °C sıcaklığında su ilave edilirse suyun özküt-
lesi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

8. Sıcaklığın ve basıncın sabit olduğu ortamda düşey kesit-
leri şekildeki gibi olan K, L ve M kaplarının taban alanları 
eşittir. Kaplara eşit yükseklikte özkütleleri sırasıyla dX, dY 
ve dZ olan sıvılar konuluyor.

Yatay

h X

S S S

K L M

Y Z

Sıvıların özkütleleri arasındaki ilişki dX > dY > dZ oldu-
ğuna göre,

I. X sıvısının kütlesi, Y ve Z sıvılarının kütlesinden bü-
yüktür.

II. Y ve Z sıvılarının kütleleri eşittir.

III. X ve Z sıvıları bir kapta karıştırılırsa karışımın özkütle-
si, Y sıvısının özkütlesine eşit olur.

yargılarından hangileri doğru olabilir? 

(Birim kareler özdeştir.)

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

9. Sıcaklığın ve basıncın sabit olduğu ortamda düşey kesi-
ti şekildeki gibi olan boş cam kap, sabit debili musluktan 
akan saf sıvı ile dolduruluyor.

Yatay

Cam
kap

Buna göre, sıvı ile ilgili çizilen,
Hacim

Zaman0 0

0

I II

III

Özkütle

Kütle

Kütle

Hacim

grafiklerinden hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) I ve III

TYT F�Z�K DUF - FÖY-1 - 2022
Test 3 (588611)

OPT�K - Test 3 (588611)

588611ÖRN
EK
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Kütle-Hacim İlişkisi ve Özkütle - II Test - 04

1. K, L ve M saf sıvılarının kütle-hacim grafikleri aşağıdaki 
gibi verilmiştir.

Hacim (cm3)
0 10

10

20

30

40

20 30 40

Kütle (g)

K L

M

Buna göre; K, L ve M sıvıları için,

I. K sıvısının özkütlesi 2 g/cm3 tür.

II. K ve M sıvılarından oluşan homojen karışımın özküt-
lesi, L sıvısının özkütlesine eşit olabilir.

III. L ve M sıvılarından oluşan homojen karışımın özkütle-
si, M sıvısının özkütlesine eşit olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Sıvılar, sabit sıcaklık ve basınç altındadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Sabit sıcaklık ve basınçta X, Y, Z ve T sıvılarına ait ha-
cim-kütle grafiği şekildeki gibidir.

Kütle
0

Hacim

X

Y

Z

T

Buna göre,

I. Özkütle değeri en büyük olan T sıvısıdır.

II. Özkütle değeri en küçük olan X sıvısıdır.

III. X ve T sıvılarından belirli miktarlarda alınarak oluşan 
homojen karışımın özkütlesi, Y ya da Z sıvısının öz-
kütlesine eşit olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

3. Bir maddenin özkütlesi, birim hacim başına düşen kütle 
miktarına eşittir.

Buna göre, kütlesi 2 kilogram ve hacmi 0,2 litre olan 
bir maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?

A) 0,01 B) 0,1 C) 0,2

D) 1 E) 10

4. Sıcaklığın ve basıncın sabit olduğu ortamda aynı sıcaklık-
taki X ve Y maddelerinin özkütle-hacim grafikleri şekildeki 
gibidir.

Y

Hacim
0

Özkütle

X

Buna göre, X ve Y maddelerinin hacim-kütle grafiği 
aşağıdakilerin hangisi gibidir?

A) B)

Y

Kütle0 Kütle0

Hacim

X
Y

Hacim

X

X

Y

C) D)

Y

Kütle0 Kütle0

Hacim
X

Hacim

Y
X

E)

Kütle0

HacimÖRN
EK
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5. Sıcaklık ve basıncın sabit olduğu bir ortamda, sabit debili 
musluktan düşey kesiti şekildeki gibi olan kaba su akıtı-
lıyor.

Yatay

Musluktan akan suyun sıcaklığı sabit olduğuna göre, 
kaptaki suya ait çizilen,

Zaman

Kaptaki su 
yüksekliği

I

Zaman

Özkütle

III

Hacim

Kütle

II

grafiklerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

6. Günlük hayatta yer alan birçok uygulama incelendiğinde 
maddenin özkütle özelliğinin önem taşıdığı görülmektedir. 
Özkütle farkı, insanın çevresindeki en basit uygulamadan 
en karmaşık uygulamaya varıncaya kadar insan hayatını 
kolaylaştıran bir özellik hâline gelmiştir.

Buna göre, günlük hayatta saf maddelerin ve karışım-
ların özkütlelerinden faydalanılarak;

I. yumurtanın tazeliğinin kontrol edilmesi,

II. altın kırıntılarının diğer maddelerden ayrılması,

III. kan ve idrar tahlilinin yapılması

işlemlerinden hangileri yapılmaktadır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

7. Dereceli silindirik kaplardan K kabına özkütlesi 3 g/cm3 
olan sıvı, L kabına özkütlesi 0,8 g/cm3 olan sıvı şekilde 
belirtilen hacimlerde konulmuştur.

300 cm3

Yatay

100 cm3

3 g/cm3
0,8 g/cm3

K L

Buna göre, K ve L kaplarındaki sıvı kütlelerinin eşit ol-
ması için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) K kabından L kabına 10 santimetreküp sıvı aktarılmalıdır.

B) K kabından L kabına 25 santimetreküp sıvı aktarılmalıdır.

C) L kabından K kabına 10 santimetreküp sıvı aktarılmalıdır.

D) L kabından 10 santimetreküp sıvı boşaltılmalıdır.

E) K kabından 20 santimetreküp sıvı boşaltılmalıdır.

8. Moleküler yapısı nedeniyle su, soğuduğunda hacmi bü-
yüyen nadir maddelerdendir. Bu durum, su molekülünde 
bulunan hidrojen bağlarıyla ilgilidir.

Donma noktasında kristal bir yapı oluşturan su molekülleri 
arasında boşluklar artar. Bu boşluklar nedeniyle katı hâle 
geçen su daha fazla yer kaplar. Böylelikle katı hâle geçen 
suyun hacmi artmış dolayısıyla özkütlesi azalmış olur.

Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi bu bilgiler 
ile açıklanamaz?

A) Kışın 0 °C’nin altındaki hava sıcaklığında otomobil rad-
yatörlerinin çatlaması

B) Bardaktaki suya atılan buz parçalarının su yüzeyinde 
yüzmesi

C) Kuzey ve Güney Kutup denizlerinde buz dağlarının 
oluşması

D) Göller ve denizlerin soğuk havalarda yüzeyden don-
maya başlaması

E) Suyun kaldırma kuvveti ve özkütle değeri sayesinde ba-
linaların büyük cüsselerine rağmen rahatça yüzmeleri

TYT F�Z�K DUF - FÖY-1 - 2022
Test 4 (588612)

OPT�K - Test 4 (588612)

588612ÖRN
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Dayanıklılık Test - 05

1. Katı maddelerin, dışarıdan uygulanan kuvvetlere karşı 
şekillerini korumaya çalışmasına “dayanıklılık” denir.

Buna göre, katı maddelerin dayanıklılığı ile ilgili,

I. Yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır.

II. Boyutlarına ya da cismin şekline göre değişir.

III. Kesit alanı ile ters orantılıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

2. Bir makine mühendisi, yaptığı binalardaki asansör sis-
temlerinde kullandığı çelik halatların dayanıklılığına göre 
asansörlerin taşıyabileceği yük miktarını belirlemektedir.

Buna göre, makine mühendisinin asansör sistemle-
rinde kullandığı çelik halatlar ile ilgili,

I. Kesit alanı büyük halatlar kullanırsa asansör daha faz-
la yük taşıma kapasitesine sahip olur.

II. Beş katlı binanın asansör sisteminde kullanılan çelik 
halat kalınlığı ile on katlı binanın asansör sisteminde 
kullanılan çelik halat kalınlığı eşit ise binalardaki asan-
sörlerin yük taşıma kapasiteleri de eşittir.

III. Halat yapımında çelik yerine bakır teller kullanılırsa 
asansörlerin yük taşıma kapasitesi değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

3. Aynı maddeden yapılmış ve eşit yüksekliklere sahip olan 
içleri dolu K silindiri ve L küpü aşağıdaki şekilde gösteril-
diği gibi yatay düzlemde dengededir.

Silindir

K L

Küp

Yatay

r

Buna göre, K ve L cisimlerinin dayanıklılıkları ile ilgili,

I. K ve L cisimlerinin dayanıklılıkları eşittir.

II. K silindirinin sadece alt ve üst dairesel yarıçapları iki 
katına çıkartılırsa kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı 
değişmez.

III. L küpünün bütün kenar uzunlukları iki katına çıkartılır-
sa dayanıklılığı değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

4. Aynı maddeden yapılmış türdeş X küresinin yarıçap 
uzunluğu 2r, Y silindirinin yarıçap uzunluğu r ve yüksekliği 
2r’dir.

2rO

r

2r

Yatay

X

Y

X küresi ve Y silindiri yatay düzlem üzerinde şekildeki gibi 
dengede olup dayanıklılıkları DX ve DY dir.

Buna göre, X küresi ile Y silindirinin dayanıklılıklarının 

oranı 
D

D

Y

X  kaçtır? (∏ = 3 alınız.)

A) 
4

1  B) 
3

1  C) 
4

3  D) 
3

4  E) 
2

3ÖRN
EK
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5. Katı cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı, kesit 
alanının hacmine oranı ile doğru orantılıdır.

Bu bilgiye sahip olan Ahmet, Kerem ve Seda isimli öğren-
ciler şekilde gösterilen oyun hamurundan yapılmış dar ke-
sit alanı üzerinde yatay düzlemde dengede olan düzgün 
dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin dayanıklılığı için 
aşağıdaki yorumları yapıyorlar.

Yatay

Ahmet: Cisim, yatay yüzeye geniş kesit alanı üzerine ko-
nulursa cismin dayanıklılığı azalır.

Kerem: Aynı oyun hamurundan dikdörtgenler prizması 
ile eşit yüksekliğe sahip düzgün silindir yapılıp silindirin 
dairesel bölgesi yatay zemine gelecek şekilde konulursa 
dayanıklılıkları eşit olur.

Seda: Aynı oyun hamurundan bir küp yapılırsa dayanık-
lılık değişmez.

Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yorumu kesin-
likle doğrudur?

A) Yalnız Ahmet B) Yalnız Kerem

C) Yalnız Seda D) Ahmet ve Kerem

E) Kerem ve Seda

6. Cisimlerin dayanıklılığı ile ilgili,

I. Boyutları eşit oranda artırılan cisimlerin dayanıklılığı 
azalır.

II. Prizma şeklindeki cisimlerin yüksekliği arttıkça daya-
nıklılığı artar.

III. Eşit hacimli kapalı silindir şeklindeki cisim ile küre şek-
lindeki cisimden yüzey alanı en küçük olanı, küre şek-
lindeki cisimdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) I ve III

7. İnşaat mühendisleri ve mimarlar, binaların deprem gibi 
olaylara karşı dayanıklı olabilmesi için aşağıdaki fotoğraf-
ta bulunan Efes Antik Kenti’nde bulunan Celsius Kütüp-
hanesindeki gibi taşıyıcı sütunlar adı verilen kolonlar inşa 
ederler.

Binalarda kullanılan bu kolonlarla ilgili,

I. Kalın olmalıdır.

II. Uzun olmaIıdır.

III. Çok sayıda olmalıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

8. Bir binanın taşıyıcı sütunlarının bütün boyutları aynı 
oranda artırıldığında,

I. Sütunların dayanıklılığı artar.

II. Sütunların dayanıklılığı azalır.

III. Sütunların kendi ağırlığına oranla taşıyabileceği yük 
miktarı azalır.

yargılarından hangileri doğru olur?

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

D) I ve III E) II ve III

TYT F�Z�K DUF - FÖY-1 - 2022
Test 5 (588613)

OPT�K - Test 5 (588613)

588613ÖRN
EK
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Yapışma ve Birbirini Tutma • Yüzey Gerilimi ve Kılcallık Test - 06

1. Yıkanmış çamaşırlara bakıldığında içindeki su görünmez 
ancak çamaşırlar sıkıldığında su molekülleri birbirini tu-
tar ve damlalar oluşturarak akar. Damlaların oluşmasının 
sebebi, su molekülleri arasındaki çekim kuvvetidir. Çama-
şırların sıkılmasına rağmen nemli kalmasının sebebi ise 
çamaşırın dokusuna tutunan su molekülleridir. Bu olay-
ların gözlenmesi aynı ve farklı cins moleküllerin birbirine 
uyguladıkları kohezyon ve adezyon kuvvetleridir.

Buna göre, yukarıda anlatılan olayla ilgili,

I. Çamaşır sıkıldığında suyun damlalar şeklinde akması, 
kohezyon kuvvetinin etkisidir.

II. Çamaşır sıkıldıktan sonra nemli kalmasının nedeni 
adezyon kuvvetinin etkisidir.

III. İlk durumda çamaşırların suyu çekmesi, kohezyon 
kuvvetinin etkisidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

2. Aynı cins moleküllerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti 
olan kohezyon ile farklı cins moleküllerin birbirine uygula-
dığı çekim kuvveti olan adezyon etkilerine günlük hayatta 
sıkça rastlanır.

Buna göre, günlük hayatta karşılaşılan aşağıdaki 
olaylardan hangisinin nedeni ile ilgili yapılan açıkla-
ma yanlıştır?

A) Yağmurda araba camlarının ıslanması, adezyon etki-
siyle gerçekleşir.

B) Bir yaprağın üzerine su damlacıklarının yapışması, 
adezyon etkisiyle gerçekleşir.

C) Bir şişedeki süt moleküllerinin bir arada durması, ko-
hezyon etkisiyle gerçekleşir.

D) Yağmurun damlalar hâlinde yağması, kohezyon etki-
siyle gerçekleşir.

E) Peçetenin suyu emmesi sadece kohezyon etkisiyle 
gerçekleşir.

3. İçinde su bulunan kaba kesit yarıçapı r olan ince bir cam 
boru şekildeki gibi daldırıldığında cam boruda suyun h ka-
dar yükseldiği gözlemleniyor.

r

h

Su
Yatay

Yapılan bu etkinlikte,

I. Kesit alanı r
2

 olan cam boru kullanılırsa h artar.

II. Etkinlik, sıcaklığın daha düşük olduğu ortamda yapılır-
sa h azalır.

III. Etkinlikte su yerine özkütlesi suyun özkütlesinden 
daha büyük sıvı kullanılırsa h artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

(Ortam basıncı sabittir.)

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

4. Çelikten yapılmış bir dikiş iğnesi, aşağıdaki şekilde görül-
düğü gibi su yüzeyinde durmaktadır.

Çeliğin özkütlesinin suyun özkütlesinden büyük olmasına 
rağmen dikiş iğnesinin su yüzeyinde durmasının nedeni 
su yüzeyinde oluşan yüzey gerilimidir.

Buna göre, yüzey gerilimi ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Kohezyon kuvvetinin etkisiyle oluşur.

B) Sadece sıvı yüzeyinde oluşur.

C) Sıvının cinsine bağlı olarak değişir.

D) Sıvının sıcaklığı artırıldığında yüzey gerilimi artar.

E) Su içerisine tuz ilave edilip karıştırıldığında suyun 
yüzey gerilimi artar.

ÖRN
EK
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5. Kılcal borularda bir sıvının yükselme miktarı; sıvının yü-
zey gerilim katsayısı ile doğru orantılı olup sıvının özküt-
lesi, kılcal borunun kesit alanı ve yer çekimi ivmesi ile ters 
orantılıdır.

Yukarıdaki bilgilere sahip olan bir öğrenci, su dolu kaba 
iki adet kılcal boruyu sıvı yüzeyine dik olacak şekilde ba-
tırdığında kılcal borulardaki sıvı yükseklikleri şekildeki gibi 
eşit olmaktadır.

Yatay
Su

Buna göre, öğrencinin bu olayla ilgili,

I. Kılcal boruların kesit alanları eşittir.

II. Kılcal borular, farklı maddelerden yapılmışsa kılcal 
boruların kesit alanları farklıdır.

III. Su içerisine deterjan ilave edilirse her iki kılcal boruda-
ki sıvı yüksekliği artar.

yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III

6. Sema, metal bir para üzerine su damlatarak metal para-
nın üzerinden suyu taşırmadan tutabileceği maksimum su 
miktarını ölçmek istiyor.

Buna göre, Sema metal para üzerinde tutabileceği 
maksimum su miktarını artırabilmek için;

I. suya tuz ekleme,

II. suyun sıcaklığını artırma,

III. suya sirke ekleme

işlemlerinden hangilerini tek başına yapabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

7. I. Çaya batırılan kesme şekerin çayı emmesi

II. Kontak lensin göze yapışması

III. Çengelli iğnenin suya batmadan yüzmesi

IV. Bitkilerde suyun kökten yapraklara kadar iletilmesi

V. Yağmurun damlalar şeklinde yağması

Yukarıda numaralanmış durumların hangilerinde kıl-
callık etkisi vardır?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve V

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

8. Yüzey gerilimi, her sıvının yüzeyinde oluşan bir özelliktir.

Buna göre;

I. sütün soğuması sonucunda üzerinde kaymak tabaka-
sının oluşması,

II. denizden çıkıldığında vücut ıslakken ciltte gerilme his-
sedilmesi,

III. sudan çıkarılan fırçanın kıllarının birbirine yapışması

olaylarının hangilerinde yüzey geriliminin etkisi var-
dır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

TYT F�Z�K DUF - FÖY-1 - 2022
Test 6 (588614)

OPT�K - Test 6 (588614)

588614ÖRN
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Tarama Testi - I Test - 07

1. 100 yılı aşkın bir süre önce Ernest Rutherford, Hans 
Geiger ve Ernest Marsden atomun küçük pozitif yüklü bir 
çekirdekten ve bu çekirdeğin etrafında yörüngelerde dö-
nen elektronlardan meydana geldiğini keşfettiler.

Bu çalışmalar gelişerek günümüzde, atom altı parçacıkla-
rının araştırmalarında da kullanılmış olan katot ışınlı tüpler 
tarafından elektronların hızlandırılarak farklı frekanslarda 
ekrana çarpmasıyla televizyondaki görüntüler elde edildi. 
Bu ekranlar, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte yer-
lerini LCD ve plazma ekranlara bıraktı.

Yukarıdaki parçada anlatılan çalışmalar fiziğin;

I. atom fiziği,

II. nükleer fizik,

III. optik

alt dallarından hangileri ile ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

2. Aşağıda verilen fiziksel niceliklerden hangisinin biri-
mi Sª birim sistemine göre ifade edilmemiştir?

A) Ahmet’in boy uzunluğu 1,8 metredir.

B) Deniz seviyesinde suyun kaynama sıcaklığı 100 °C’dir.

C) Babam kayısıyı çok sevdiğimi bildiği için manavdan 
2 kilogram kayısı almış.

D) Bugün sabah kıyafetlerimi tam 45 saniyede giydim.

E) Bir elektrik devresindeki lambanın üzerinden 4 amper 
şiddetinde akım geçmektedir.

3. Fizik biliminin çalışma alanının çok geniş olması, fizik alt 
dallarının oluşmasını sağlamıştır.

Buna göre;

• gezegenler arası kütle çekim kuvveti,

• mıknatısların birbirine itme ve çekme kuvveti uygula-
ması,

• ısıtma ve soğutma sistemleri,

• fiber optik kablolar ile iletişimin daha hızlı olması

olayları ile fiziğin aşağıdaki alt dalları eşleştirildiğinde 
hangi alt dal dışta kalır?

A) Elektromanyetizma

B) Nükleer fizik

C) Optik

D) Termodinamik

E) Mekanik

4. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki X cismine F¶1, F¶2 ve F¶3 kuv-
vetleri şekildeki gibi etki ediyor.

Yatay

|F¶1| = 7 N
|F¶3| = 2 N

|F¶2| = 3 N
X

Buna göre,

I. X cismine etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü 6 N’dir.

II. X cismine etki eden bileşke kuvvet, F¶2 kuvveti ile aynı 
doğrultudadır.

III. F¶1 kuvveti kaldırıldığında X cismine etki eden bileşke 
kuvvet, ilk durumdaki bileşke kuvvet ile aynı doğrultu-
dadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve IIIÖRN
EK
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5. Sıcaklığın ve basıncın sabit olduğu ortamda 70 santi-
metreküp seviyesine kadar su ile dolu olan Şekil I’deki 
taşırma kabına 0,04 kilogram kütleli K cismi bırakıldığın-
da su seviyesi Şekil II’deki gibi 80 santimetreküp oluyor. 
Daha sonra kaba 50 gram kütleli L cismi bırakıldığında 
Şekil III’teki gibi taşırma kabından 5 santimetreküp su ta-
şıyor.

100 cm3

70 cm3

Şekil I

100 cm3

80 cm3

Şekil II

100 cm3

5 cm3

Şekil III

K

K L

K cisminin özkütlesi dK, L  cisminin özkütlesi dL oldu-

ğuna göre, 
d

d
K

L

 oranı kaçtır? 

(Cisimler suda çözünmemektedir.)

A) 
2

1  B) 
5

8  C) 2 D) 
2

5  E) 3

6. I. Su tutmayan kumaşlar

II. Turnusol kâğıdında sıvının emilmesi

III. Durgun bir su üzerinde hareket eden yaprağın suyu 
sürüklemesi

Günlük hayatta karşılaşılan numaralanmış olaylarda 
en çok etkili olan fiziksel etki aşağıdakilerin hangisin-
de doğru verilmiştir?

I II III
A) Kohezyon Kılcallık Adezyon

B) Kohezyon Kılcallık Yüzey gerilimi

C) Yüzey gerilimi Adezyon Yüzey gerilimi

D) Adezyon Kohezyon Kılcallık

E) Kohezyon Yüzey gerilimi Adezyon

7. Aynı maddeden yapılmış, içleri dolu, bir kenar uzunluğu 
0,2 desimetre olan K küpü ile yarıçap uzunluğu 20 mili-
metre olan L küresinin kütleleri mK ve mL dir.

r = 20 mm
O

0,2 dm

K L

Buna göre, K küpü ile L küresinin kütleleri arasındaki 
ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir? (∏ = 3 alınız.)

A) mK = mL B) 2mK = mL

C) 4mK = mL D) mK = 2mL

E) mK = 4mL

8. Düzgün geometrik dikdörtgenler prizması şeklindeki bir 
katı cisim, yatay zemin üzerinde dar ve geniş kesit alanla-
rı üzerine ayrı ayrı koyulduğunda cismin dayanıklılığı aynı 
olmayacaktır. Ya da dikdörtgenler prizmasının tüm boyut-
ları aynı oranda artırıldığında dayanıklılığı azalacaktır.

Yukarıda verilen bilgilere göre,

I. Düzgün katı cisimlerin boyutlarının değişimi, dayanık-
lılıklarını da değiştirir.

II. Düzgün katı cisimlerin dayanıklılıkları dengede olduk-
ları zemine temas eden kesit alanlarına bağlı olarak 
değişebilir.

III. Düzgün katı cisimlerin hacimlerindeki artış dayanıklı-
lıklarını azaltır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

TYT F�Z�K DUF - FÖY-1 - 2022
Test 7 (588615)

OPT�K - Test 7 (588615)

588615ÖRN
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Tarama Testi - II Test - 08

1. Fiziğin diğer disiplinler içerisinde en ilgili olduğu alanlar-
dan biri de mühendisliktir. Mühendislik, teknoloji ve ma-
tematiğin aktif olarak kullanıldığı bir alandır. Mühendislik 
teknolojisi ise fiziğin çalışmalarıyla hız kazanmıştır.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi fiziğin mü-
hendislik disiplini ile ortak çalışma alanında değildir?

A) Hareketli cisimlerin enerjilerinin hesaplanması

B) Köprü ve yol yapımları

C) Elektronik aletlerdeki enerji tasarrufu

D) Canlıların genetik yapılarının incelenmesi

E) Araçlarda motor gücünün belirlenmesi

2. Aşağıda saf bir sıvıya ait I, II ve III numaralı grafikler ve-
rilmiştir.

Kütle Özkütle

Kütle

Özkütle Hacim

Hacim
III

I0 0

0

II

Bu grafiklerle ilgili öğrencilerden,

Betül: I ve III. grafiklere göre sıvı, sabit sıcaklık ve basınç 
altındadır.

Hakan: II. grafiğe göre sıvı üzerine etki eden basınç ve 
sıvının sıcaklığı sabittir.

İlker: I, II ve III. grafiklerde sıvının sıcaklığı ve üzerine 
etki eden basınç sabittir. I. grafikte sıvının sadece kütlesi, 
II. grafikte ise sıvının sadece hacmi artmıştır.

yorumunu yapmıştır.

Buna göre, hangi öğrencilerin yorumu doğru olabilir?

A) Yalnız Betül B) Yalnız Hakan

C) Betül ve Hakan D) Betül ve İlker

E) Hakan ve İlker

3. Sıcaklığın ve basıncın sabit olduğu ortamda düşey kesit-
leri şekildeki gibi olan özdeş K ve L kaplarında bulunan X 
ve Y sıvıları birbirine karışmamaktadır.

Yatay

h Y

K L

X2h h

Y

X

2h

K kabının toplam kütlesi 3m, L kabının toplam kütle-

si 4m olduğuna göre, sıvıların özkütlelerinin 
d

d

Y

X  oranı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
4

1  B) 
5

2  C) 
2

1  D) 
3

2  E) 
4

3

4. Fizik; deneyler, gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan te-
mel bir bilim dalıdır. Fizik; doğayı anlama, doğal olayların 
neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel 
yöntemlerle ifade etme amacıyla doğaya insanlığın ya-
rarına olacak şekilde yön verebilmektedir. Tüm doğa bi-
limlerinin kaynağı fiziktir ve tüm mühendislik dalları, fizik 
prensiplerini kullanır.

Bu bilgilere göre, fizik bilimi için,

I. Fizik bilimi, gözlemler ve nicel ölçümlere dayanmakta-
dır.

II. Fizik bilimi, çalışmaları ile diğer bilimlere katkı yap-
maktadır.

III. Fizik biliminin diğer disiplinlere ihtiyacı yoktur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve IIIÖRN
EK
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5. Aynı maddeden yapılmış düzgün geometrik küp ve 
silindir şeklindeki içi dolu katı cisimlerin dayanıklılık-
larını karşılaştırabilmek için;

I. hacim,

II. kesit alanı,

III. yükseklik

niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir?

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

D) I ve II E) II ve III

6. K ve L yatay yüzeylerine aynı sıvıdan birer damla damla-
tıldığında sıvının yüzeylere dağılışı şekildeki gibi oluyor.

K yüzeyi L yüzeyi

Buna göre,

I. K yüzeyi ile sıvı arasındaki adezyon kuvveti, L yüzeyi 
ile sıvı arasındaki adezyon kuvvetinden büyüktür.

II.  K yüzeyi, L yüzeyinden daha çok ıslanır.

III. L yüzeyi, nanoteknoloji ürünü olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

7. Günlük yaşantıda bazı maddeleri birbirinden ayırt edebil-
mek için özkütle farkı ile ayrıştırma yöntemi kullanılır.

Buna göre;

I. kum ve naftalin karışımına su ilave etmek,

II. buğday ve saman karışımını rüzgârlı ortamda havaya 
savurmak,

III. tuz ve şeker karışımına su ilave etmek

işlemlerinin hangilerinde özkütle farkı ile ayrıştırma 
yöntemi kullanılmıştır?

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

D) I ve II E) I ve III

8. Kesit alanları eşit olan K ve L kılcal boruları, yatay düz-
lemde bulunan sıvı dolu kaba sıvı yüzeyine dik olarak 
batırılmıştır. Sıvıların K ve L borularındaki görünümü şe-
kildeki gibidir.

Yatay

K L

Sıvı

Buna göre,

I. K ve L kılcal boruları farklı maddelerden yapılmıştır.

II. K kılcal borusunda adezyon kuvveti, kohezyon kuvve-
tinden büyüktür.

III. K ve L kılcal borularının kesit alanları artırılırsa boru-
lardaki sıvı yükseklikleri değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

9. Türkiye’de çalışmalarını sürdüren bir bilim araştırma mer-
kezinin çalışma alanları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

• Nükleer enerjinin ülke yararına kullanılmasını sağlar.

• Nükleer enerjiden kaynaklanabilecek radyasyonun ne-
den olabileceği zararlı etkilerden korunmak için gerekli 
olan ilke ve esasları belirler.

• Tarım ve gıda malzemeleri ile hava, su ve topraktaki 
radyoaktivite analizlerini yapar.

Buna göre, hakkında bazı bilgilerin verildiği bilim 
araştırma merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) TAEK B) ASELSAN

C) CERN D) ESA

E) TÜBİTAK

TYT F�Z�K DUF - FÖY-1 - 2022
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