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19. Sınıf | Fizik

FIZIK NEDIR?

 ✓       ; maddeyi, maddenin hareketini, enerji ve kuvvet kavramlarıyla birlikte inceleyen, gözlem ve deneye dayalı doğa bilimidir.

 ✓ Fizik; evrende gerçekleşen olayları evreni oluşturan en küçük temel parçacıklardan başlayarak en büyük galaksilere kadar ince-
leyen, anlamaya ve açıklamaya çalışan temel bilimlerden biridir. Varlık ve olayın doğasında olan hareket, kuvvet, enerji, madde, 
ses, elektrik, ışık ve atom gibi birçok konu fiziğin konuları arasındadır.

FIZIĞIN ALT DALLARI

Fiziğin Alt Dalları

Mekanik Kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

Elektromanyetizma Elektrik, manyetizma ve aralarındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

Termodinamik
Isı, sıcaklık, ısıl denge, hâl değişimi, ısı alışverişi, ısının madde içinde iletimini, ısının iş ve mekanik enerji ara-
sındaki ilişkisini, ısı enerjisinin basınç ve özkütleye etkisini inceleyen bilim dalıdır.

Optik Işık, ışığın yansıması, kırılması, kırınım ve girişim olayları, ışığın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.

Katı Hâl Fiziği
Kristal yapıya sahip katı maddelerin yapılarını, optik, elektrik, manyetik, termal ve esneklik özelliklerini inceleyen 
bilim dalıdır.

Atom Fiziği
Atom ve moleküllerin yapısını, atomların enerji düzeylerini, moleküller arası bağları, atom ve moleküllerin birbi-
riyle etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.

Nükleer Fizik Atom çekirdeğinin yapısını ve çekirdek tepkimesini inceleyen bilim dalıdır.

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Atom altı parçacıkları ve maddenin dördüncü hâli olan plazmayı inceleyen bilim dalıdır.

Mekanik

 ✓ Kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

Statik Kinematik Dinamik

Mekaniğin, dengede olan cisimleri ve sistemleri 
inceleyen kısmına statik denir.

Mekaniğin sadece cisimlerin hareketini 
incelediği kısmına kinematik denir. Kuvvetin 

harekete etkisi incelenemez.

Mekaniğin, kuvvet ile hareket arasındaki ilişki-
sini inceleyen kısmına dinamik denir.

Fizik
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Elektromanyetizma

Elektrik ve manyetizma alanlarının tek başlık altında toplandığı bilim dalıdır.

Elektrostatik Elektrik Manyetizma

Statik durgun demektir. Elektriğin durgun 
hâldeki yüklerinin incelendiği kısmına 

elektrostatik adı verilir.

Elektriğin, hareketli yüklerinin incelendiği 
kısmıdır.

Manyetik alan ve etkileri, Dünya’nın 
manyetik alanı, mıknatıs, manyetik 

maddelerin özelliklerini inceler.

Elektrik Motoru Pusula Fotoğraf Makinesi

 ✓ Tüm elektrikli cihazlar elektromanyetizmanın uygulama alanına örnek olarak gösterilebilir.

Termodinamik

 ✓ Isı, sıcaklık, ısı alışverişi ve ısının madde içinde iletimini inceleyen bilim dalıdır. Isıtma-soğutma sistemleri, rüzgâr ve yağmur gibi 
doğa olayları, yalıtım malzemeleri gibi alanlar termodinamiğin çalışma alanına girer.

Araç Pistonlarının
Çalışma Sistemi

Isıtma Sistemi Buharlı TrenKlima

ÖRNEK-1 

I. Buzulların erimesi

II. Buzdolabının çalışması

III. Ağacın dalından elmanın düşmesi

Yukarıdaki olaylardan hangileri fiziğin alt dallarından biri 
olan termodinamik ile ilişkilendirilmektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-2 

I. Pusula ile yön bulunması

II. Klimanın çalışması

III. Kapı zilinin çalışması

Yukarıdaki olaylardan hangileri elektromanyetizma ile iliş-
kilendirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

 ✓ Işık, ışığın yansıması, kırılması, kırınım ve girişim olayları, ışığın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.

 ✓ Gözlerinde kusur olan insanların kullanması gereken gözlüklerin yapısı optiğin ilgi alanıdır.

 ✓ Küçük nesneleri görmek için kullanılan mikroskop, uzaktaki cisimleri görebilmek için kullanılan teleskop ve dürbünler optiğin ilgi 
alanlarından bazılarıdır.

 ✓ Aynalar, prizmalar, ışığın renklere ayrılması, gölge olayları optiğin ilgi alanlarındandır.

Gözlük GökkuşağıMikroskop

Atom Fiziği

 ✓ Atom ve moleküllerin yapısını, atomların enerji düzeylerini, moleküller arası bağları, atom ve moleküllerin birbiriyle etkileşimini ve 
atomun yaptığı ışımaları inceleyen bilim dalıdır.

 ✓ Nanoteknoloji maddelerin nanometre boyutuna inerek, moleküler boyutta sistemler üreterek daha büyük sistemleri kontrol etmek 
için kullanılır. Atom fiziğinin uygulama alanlarından biri de nanoteknolojidir.

 ✓ Atomun uyarılması prensibiyle çalışan LASER teknolojisi de atom fiziğinin uygulama alanlarından biridir.

Laser Işınıyla Kesme Cihazı

3D Yazıcı

Molekül Modeli
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Nükleer Fizik (Çekirdek Fiziği)

 ✓ Atom çekirdeğinin yapısını inceleyen bilim dalıdır.

 ✓ Çekirdek tepkimesi olan fisyon ve füzyon olayları nükleer fiziğin çalışma alanlarındandır. Küçük çekirdeklerin birleşmesine fisyon, 
büyük bir çekirdeğin bölünmesine füzyon denir.

 ✓ Fisyon ve füzyon olaylarının kontrolsüz gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan atom bombası ve hidrojen bombası nükleer fiziğin 
uygulama alanlarındandır.

 ✓ Canlıların radyasyondan korunması, nükleer fiziğin ilgi alanına girer. Röntgen, MR ve PET gibi nükleer tıpta kullanılan cihazlar 
nükleer fizik sayesinde geliştirilmiştir.

 ✓ Arkeolojik kalıntıların incelenmesi, nükleer fiziğin uygulama alanıdır.

Nükleer Santral PET CihazıFosil

Katı Hâl Fiziği

 ✓ Kristal yapıya sahip katı maddelerin yapılarını, optik, elektrik, manyetik, termal ve esneklik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

 ✓ Yarı iletken malzemelerin keşfi katı hâl fiziği sayesinde olmuştur.

 ✓ Yarı iletken malzemelerden faydalanılarak transistör devre elemanı icat edilmiştir. Transistörler, elektronikte en önemli icatlardan 
biridir. Bir tablette yaklaşık 2 milyar adet transistör bulunmaktadır. Bu yönüyle katı hâl fiziği, elektroniğin altyapısını oluşturmuştur 
denilebilir.

 ✓ Bazı maddelerin gerekli şartlar sağlandığında elektriksel direncinin sıfır olmasına süper iletkenlik denir. Süper iletkenliğin keşfi 
katı hâl fiziği sayesinde gerçekleşmiştir.

 ✓ Süper iletkenler kullanılarak güçlü mıknatıslar yapılmıştır. Güçlü mıknatıslar Maglev trenlerinde, MR cihazlarında ve parçacık 
hızlandırıcı laboratuvarlarda kullanılmaktadır.

Elektronik Devre Tablet BilgisayarMaglev Treni
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Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

 ✓ Atom altı parçacıkları ve maddenin dördüncü hâli olan plazmayı inceleyen bilim dalıdır.

 ✓ Atom altı parçacıklar, parçacık hızlandırıcı laboratuvarlarda deney ortamında incelenmektedir. Bu deneyler için çok yüksek enerji 
gerektiği için yüksek enerji fiziği olarak adlandırılmıştır.

 ✓ Plazma, maddenin dördüncü hâlidir. Güneş ve yıldızlar plazmadır. Güneş ve yıldızların yapısını incelemekte, evrenin yapısının 
açıklanmasında plazma fiziğinden faydalanılır.

 ✓ Plazma televizyonlar, floresan ve neon lambalar plazma fiziğinin uygulama alanlarındandır.

 ✓ Uzay ve roket sanayisi, uzaya gidip gelmek için kullanılan enerji kaynağı yüksek enerji ve plazma fiziğinin uygulama alanların-
dandır.

Plazma Ekranı Fırlatılmaya Hazırlanan RoketFloresan Lamba

Güneş CERN Laboratuvarı

Mikro evrende gerçekleşen olaylar “modern fizik”, makro evrene ait fizik bilgileri ise “klasik fizik” olarak tanımlanmıştır.
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ÖRNEK-3 

I. Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri incele-
yen, gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır.

II. Bilim insanlarının duyu organlarıyla doğrudan algılayama-
dığı, mikro evrende gerçekleşen olaylar ve bu olaylara ait 
soru ve cevaplardan oluşan anlayış olarak adlandırılmıştır.

III. Makro evrene ait fizik bilgileri olarak adlandırılmıştır.

Bu tanımların karşılığı olan terimler aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

I II III
A) Fizik Modern fizik Klasik fizik

B) Astronomi Klasik fizik Modern fizik

C) Fizik Klasik fizik Modern fizik

D) Astrofizik Modern fizik Klasik fizik

E) Astrofizik Klasik fizik Modern fizik

ÖRNEK-4 

I. Yağmur yağdıktan sonra gökkuşağının oluşması

II. Gezegen hareketleri

III. Koronavirüsün insan sağlığına etkileri 

Yukarıda verilenlerden hangileri fiziğin uygulama alanına 
giren konulardan değildir?

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

D) I ve III E) II ve III

ÖRNEK-5 

Atom altı parçacıklar ve bu parçacıklar arasındaki ilişkileri, Gü-
neş ve diğer yıldızların yapısını ve enerji kaynaklarını, Dünya 
üzerinde bu enerjinin nasıl üretilebileceğini ve kullanılabilece-
ğini inceleyen bilim dalıdır.

Hakkında bilgi verilen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Atom fiziği

B) Nükleer fizik

C) Katı hâl fiziği

D) Yüksek enerji ve plazma fiziği

E) Elektromanyetizma

ÖRNEK-6 

I. Kristal yapıdaki, üç boyutta mükemmel simetriye sahip, katı 
hâldeki maddelerin mikroskobik ve makroskobik özellikleri-
ni araştırır.

II. Atomun yapısını, atomik boyutta gerçekleşen olay- 
ları, atomları ve moleküllerin birbirleriyle olan etkile- 
şimlerini inceler. Nanoteknoloji, uygulama alanlarından bi-
ridir.

III. Atom çekirdeklerinin yapısını, çekirdekteki etkileşimleri ve 
çekirdek tepkimelerini inceleyen fizik dalıdır.

Bu açıklamaların ait olduğu fiziğin alt dalları aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) Yüksek enerji ve 

plazma fiziği
Atom fiziği Atom fiziği

B) Optik Termodinamik Katı hâl fiziği

C) Katı hâl fiziği Atom fiziği Nükleer fizik

D) Termodinamik Mekanik Atom fiziği

E) Nükleer fizik Atom fiziği Katı hâl fiziği
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FIZIĞIN DIĞER DISIPLINLERLE ILIŞKISI

Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi

Felsefe Akıl yoluyla evreni ve zamanı anlamak için bilgileri düşünce yoluyla yorumlamak fizik ve felsefenin ortak alanıdır.

Kimya Termodinamik yasaları, atomların bir araya gelerek molekül oluşturması, elektroliz olayı fizik ve kimyanın birlikte incelediği olaylar-
dan bazılarıdır.

Biyoloji Kılcallık, görme, işitme, sinir sistemi, damarlardaki kan basıncı açıklanırken fizik bilgilerinden faydalanılmaktadır.

Matematik Fiziksel bilgilerin modellenmesinde, ispatlanmasında matematikten faydalanılır.

Sanat Çalgı aletlerinin yapısı, çıkan seslerin tiz ya da pes olması, resim çizerken perspektif olayına dikkat edilmesi fizik ile ilgilidir.

Spor Spor aletlerinin yapısı, sporcuların giyeceği kıyafetlerin özelliklerinin nasıl olması gerektiği konularında fizik biliminden faydalanılır.

Coğrafya Yağmur, kar, rüzgâr, iklimlerin oluşumu gibi olayları araştırmada fizik bilgilerinden faydalanılır.

Arkeoloji Tarihî eserlerin yaşı ve değerli olup olmadığının araştırılmasında nükleer fizikten faydalanılır.

Teknoloji Fizik bilgileri teknolojinin gelişmesine yardımcı olurken teknolojinin gelişmesi de fiziksel çalışmalara katkı sağlar.

ÖRNEK-7 

Fizik bilimindeki bilgiler, diğer disiplinlerdeki bazı olayları açık-
lamada yardımcı olmaktadır.

Buna göre, fizik biliminin aşağıdaki disiplinlerden hangisi-
ne doğrudan katkısı yoktur?

A) Resim B) Edebiyat C) Müzik

D) Spor E) Felsefe

ÖRNEK-8 

I. Gök cisimlerinin insan karakteri üzerindeki etkisi

II. Yıldırım düşmesi

III. Rüzgârların oluşumu

Yukarıdaki olaylardan hangileri doğrudan fizik bilimi ile 
açıklanamaz?

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

D) I ve II E) I ve III

ÖRNEK-9 

Bilimler kendi alanındaki bir olayı açıklarken diğer disiplinler-
den de faydalanır.

Buna göre;

I. bitkilerin topraktaki suyu köklerinden yapraklara taşıması,

II. Newton’ın kütle çekim yasasını bir bağıntı ile ifade etmesi,

III. sırıkla atlamada, bir kaldıraç olarak kullanılan sırığın esnek 
yapıda olması sayesinde sporcunun daha yukarıya yüksel-
mesi

durumları, fizik bilimi ile aşağıdakilerin hangisinde verilen 
disiplinlerin etkileşimine örnek olarak verilmiştir?

I II III
A) Kimya Biyoloji Resim

B) Matematik Spor Biyoloji

C) Biyoloji Matematik Spor

D) Matematik Biyoloji Kimya

E) Biyoloji Kimya Spor
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Test - 01 Fiziğin Alt Dalları ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi

1. Fizik biliminin incelediği konular ile ilgili,

I. Elektrik yüklerinin etkileşimleri, yüklerin hareketi ve 
sonuçları, mıknatıslar, maddelerin manyetik özellikleri, 
manyetik alanlar ve bu alanların etkileri ile ilgilenir.

II. Isı enerjisi ve ısı enerjisiyle sıcaklık, özkütle, basınç 
gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi inceler.

III. Işık, ışık olayları ve ışığın madde ile etkileşimini in-
celer. Gölge oluşumu, aydınlanma, yansıma, renk ve 
görme olayı, aynalar, mercekler ve plazmalar gibi ışık-
la ilgili konular üzerinde çalışmaktadır.

açıklamalarının ait olduğu fiziğin alt dalları aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) Mekanik Optik Elektromanyetizma

B) Elektroman-
yetizma

Termodina-
mik

Optik

C) Atom fiziği Nükleer fizik Optik

D) Elektroman-
yetizma

Termodina-
mik

Yüksek enerji ve 
plazma fiziği

E) Katı hâl fiziği Optik Mekanik

2. Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri ince-
leyen, gözlem ve deneye dayalı bilim dalına “fizik” denir.

Fiziğin alt alanları ile ilgili,

I. Fiziksel bir nicelik, fiziğin birden fazla alt alanının ilgili 
alanına girebilir.

II. Fizik bilimiyle elde edilen bilgiler, diğer disiplinlerdeki 
birçok olayın açıklanmasına kaynaklık eder.

III. Fizik biliminin bir alt alanındaki gelişme, diğer alt alan-
ların da gelişimine katkı sağlayabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

3. Fizik sözcüğü, Eski Yunancada “doğa” anlamına gelen 
“physis” kelimesinden gelmektedir. Uzun süre doğa fel-
sefesi olarak kabul görmesi doğayı anlama, açıklama 
çabasından kaynaklanır. Doğanın tüm makroskobik ve 
mikroskobik görünümünü inceleyen, bu olayların neden 
ve sonuçlarını araştıran doğa bilimlerinin kaynağı fizik bi-
limidir. Bilimler kendi alanındaki bir olayı açıklarken diğer 
disiplinlerden de faydalanır. Bununla ilgili olarak aşağıda 
bazı örnekler verilmiştir.

• Bir hastanın tansiyonunu hemşirenin ölçmesi

• Ressamın, çizdiği resme renk, gölge ve ışığı yansıt-
ması

• Yüzmekte olan yüzücünün üzerindeki kumaşın ıslan-
ması

• Bilim insanının, yaptığı bir gözlemle ilgili yorum yap-
ması

Bu ifadelerde aşağıdaki disiplinlerden hangisi ile ilgili 
bir örnek verilmemiştir?

A) Fizik - Kimya  B) Fizik - Resim

C) Fizik - Biyoloji D) Fizik - Spor

E) Fizik - Felsefe

4. • Enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve iletildiğini 
inceler.

• Atom çekirdeğinin yapısını, çekirdekte bulunan nötron 
ve protonların etkileşimlerini, nötron ve protonları bir 
arada tutan nükleer kuvvetleri, çekirdeğin saldığı ışı-
maları ve bunların etkisini inceler.

• Cisimlerin hareketini, hareket ile kuvvet arasındaki 
ilişkiyi ve bu etkileşimden doğan enerjiyi inceler.

• Katı hâldeki maddelerin manyetik, elektriksel, esneklik 
vb. özelliklerini inceler.

Bu cümlelerde fiziğin aşağıdaki alt alanlarından han-
gisine ait bilgi verilmemiştir?

A) Atom fiziği B) Termodinamik

C) Mekanik D) Katı hâl fiziği

E) Nükleer fizik
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5. Fizik biliminin çalışma alanının çok geniş olması, alt dalla-
rının oluşmasını sağlamıştır.

Fiziğin alt dalları ile ilgili,

I. Birbirinden bağımsızdır.

II. Çalışma alanlarında, diğer dallara ait bilgiler bulunur 
ve bu dallar birbirinin sonuçlarından faydalanır.

III. Fizik biliminin tarihsel süreçte gelişimi, alt alanlarının 
sayısını artırmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

6. Mekanik; hareket, kuvvet ve denge ile ilgilenir.

Buna göre,

I. Mekaniğin kuvvet etkisinde dengede olan cisimler 
üzerine çalışan bölümüne “statik” denir.

II. Mekaniğin kuvvet etkisinde hareketli cisimler üzerine 
çalışan bölümüne “dinamik” adı verilir.

III. Mekaniğin cisimlere uygulanan kuvvet ve bu kuvvetin 
etkisine bakılmaksızın sadece cisimlerin hareketi ile 
ilgilenen bölümüne “kinematik” adı verilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

7. I. Atom bombası

II. Atom çekirdeğinin ışıma yapması

III. Atomların birbirleriyle bağ yapması

Yukarıda verilenlerden hangileri nükleer fizikle ilgili 
değildir?

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

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

8. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin inceleme ala-
nına girmez?

A) Lazerle göz kusurlarının tedavi edilmesi

B) Rüzgâr enerjisinden elektrik elde edilmesi

C) Metallerin elektrik akımını iletmesi

D) Sütün mayalanması

E) Yıldırım ve şimşek gibi doğa olayları

9. I. Hücre içine girebilecek nanorobotların yapılması

II. Işığın yansıması

III. Elektronların çekirdek etrafında dönmesinin açıklan-
ması

Yukarıda verilenlerden hangileri atom fiziği ile ilgili-
dir?

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

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

9. SINIF F�Z�K - FÖY-1 - 2022
Test 1 (587424)

OPT�K - Test 1 (587424)

587424
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FIZIKSEL NICELIKLERIN SINIFLANDIRILMASI

Fiziksel Nicelikler

Temel Büyüklükler Türetilmiş Büyüklükler

Kendisinden başka bir niceliğin ölçümesine gerek olmadan ifade edilen 
büyüklüklerdir.

Ölçümleri için başka büyüklüklerin ölçülmesine gerek duyulan büyük-
lüklerdir.

Türetilmiş Büyüklükler

Fiziksel 
Nicelik

Sembol Sª Birimi
Birim 

Sembolü
Birimin 

Açık Hâli

Özkütle d
kilogram/ 
metreküp

kg/m3

Kuvvet F Newton N N

Basınç P Pascal Pa N/m2

İş W joule J N·m

Enerji E joule J kg·m2/s2

Güç P Watt W kg·m2/s3

Sürat v
metre/ 
saniye

m/s

Elektrik yükü q Coulomb C A·s

Temel Büyüklükler

Fiziksel 
Nicelik

Sembol Sª Birimi
Birim 

Sembolü
Ölçüm Aleti

K Kütle m kilogram kg terazi

I
Işık 

şiddeti
ª kandela cd fotometre

S Sıcaklık T kelvin K termometre

A
Akım 

şiddeti
i amper A ampermetre

M
Maddenin 

miktarı
n mol mol

U Uzunluk ¬ metre m şeritmetre

Z Zaman t saniye s kronometre

Fiziksel Büyüklükler

Skaler Büyüklükler Vektörel Büyüklükler (Yön)

Sadece sayı ve birimle ifade edilen büyüklüklere “skaler büyüklükler” 
denir.

Eksiksiz şekilde tanımlanabilmesi için sayı ve birimin yanında yöne de 
ihtiyaç duyulan büyüklüklere “vektörel büyüklük” denir.

Skaler Büyüklükler Vektörel Büyüklükler (Yön)

Zaman Kuvvet

Sıcaklık Tork

Kütle Ağırlık

Yol Yer değiştirme

Sürat Hız

Basınç Basınç kuvveti

Elektrik akımı Elektrik alan

İş, Güç, Enerji, Uzunluk, Işık şiddeti, Hacim, Özkütle, Öz ısı Konum, İvme, Manyetik alan, İtme, Momentum, Coulomb kuvveti



119. Sınıf | Fizik

01

ÖRNEK-10 

Birimlerle ifade edilebilen, Fizik’teki kavram ve nicelikler temel 
ve türetilmiş olmak üzere sınıflandırılabilir. Bu bağlamda aşa-
ğıdaki tabloda bazı kavramlara ait nicelik sınıflandırmaları ve 
birim eşleştirmeleri yapılmıştır. 

Kavram Nicelik Sınıflandırması Birim

İvme Temel m/s2

Uzunluk Türetilmiş m

Basınç Türetilmiş Newton/m

Kuvvet Türetilmiş Newton

Özkütle Temel kg/m3

Buna göre, tablodaki kavramların hangisinin nicelik 
sınıflandırması ve biriminin her ikisi de doğru olarak eş-
leştirilmiştir?

A) İvme B) Uzunluk

C) Basınç D) Kuvvet

E) Özkütle

(2019-MSÜ)

ÖRNEK-11 

Günlük hayatta kullandığımız ölçüm araçlarında bazen fiziksel 
kavramların hatalı kullanımına rastlanabilir. Duvarda asılı bir 
termometre, bir baskül simülatörü ve bir otomobilin sürat gös-
tergesinde görünen ölçümler şekildeki gibidir.

Baskül Sürat Göstergesi

Termometre

Bu ölçüm araçlarının hangileri fiziksel kavramların hatalı 
kullanımına örnek olarak gösterilebilir?

A) Yalnız termometre

B) Yalnız baskül

C) Yalnız sürat göstergesi

D) Termometre ve baskül

E) Baskül ve sürat göstergesi

(2020-MSÜ)

ÖRNEK-12 

• Dinamometre

• Eşit kollu terazi

• Fotometre

• Termometre

• Ampermetre

Yukarıda verilen ölçü aletlerinden kaç tanesi ile fizik bili-
minde kullanılan türetilmiş bir büyüklük ölçülür?

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

ÖRNEK-13 

• Kütle

• Ağırlık

• Sürat

• Hız

• Yol

• Yer değiştirme

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi skaler büyüklüktür?

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

ÖRNEK-14 

Formula 1 araba yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında,

• En hızlı araba bir turu 2 dakikada tamamladı.

• Hava sıcaklığı 23 °C’dir.

• Pistin uzunluğu 10 kilometredir.

gibi bilgiler vermiştir.

Buna göre, spikerin verdiği bilgilerdeki birimlerin Sª birim 
sistemindeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisidir?

Zaman Sıcaklık Uzunluk

A) Saat Fahrenheit derece Kilometre

B) Saniye Kelvin Metre

C) Dakika Celcius derece Kilometre

D) Saniye Celcius derece Kilometre

E) Saat Kelvin Metre

(2020-TYT)
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Vektör

 ✓ Vektör; yönü, doğrultusu ve büyüklüğü olan doğru parçasıdır.

 ✓ K¶ vektörünün,
• başlangıç noktası: A   

A
–x +x

B    yönü

K¶ | birim4=|

K birim

K

4=• bitiş noktası: B

• doğrultusu: x

• yönü: +x

• büyüklüğü (şiddeti): 4 birimdir.

Aynı Doğrultulu Vektörlerin Toplanması

 ✓ İki ya da daha fazla vektörün yaptığı toplam etkiyi tek başına yapan vektöre         denir. R¶ ile gösterilir. Aynı yönlü 
vektörlerin bileşkesi, vektörlerle aynı yönde ve vektörlerin büyüklüklerinin cebirsel toplamına eşit büyüklüktedir.

 ✓ Zıt yönlü vektörlerin bileşkesi, büyük vektör yönünde ve vektörlerin büyüklüklerinin cebirsel farkına eşit büyüklüktedir. “Bileşke 
kuvvet”, bir cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamıdır. Cisim, bileşke kuvvet yönünde hareket eder.

bileşke vektör

ÖRNEK-15 

Sürtünmesiz yatay düzlemdeki m kütleli cisme yatay doğrultu-
daki F¶1 ve F¶2 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor.

Yatay

F1 = 8 N
F2 = 4 Nm

Buna göre, cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü 
kaç N olur?

ÖRNEK-16 

Vektörler, yönü ve büyüklüğü olan doğru parçalarıdır.

Vektörler ile ilgili,

I. Birden fazla vektörün yerine kullanılabilecek tek vektöre 
“bileşke vektör” adı verilir.

II. Vektörel işlemlerde vektörlerin büyüklüğünün yanı sıra yö-
nü de dikkate alınır. 

III. Aynı yöndeki vektörlerin büyüklükleri toplanarak, zıt yönde-
ki vektörlerin büyüklükleri ise büyükten küçük çıkartılarak 
hesaplanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

ÖRNEK-17 

Sürtünmesiz yatay düzlemdeki cisme F¶1, F¶2, F¶3 ve F¶4 kuvvetle-
ri şekildeki gibi etki ediyor.

F3 = 4 N F1 = 8 N

F2 = 9 N
Yatay

F4 = 3 N

Buna göre, cisme etki eden bileşke kuvvet aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) N10  B) N24  C) N10  D) N13  E) N5
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BILIM ARAŞTIRMA MERKEZLERI

 ✓ Bilim araştırma merkezleri dünya genelinde, araştırmalar yapmak ve bilimde ilerleme sağlamak için kurulmuştur. Bilim araştırma 
merkezleri sayesinde pek çok buluş yapılmış ve bu sayede insanlar daha ileri bir medeniyet kurmuşlardır.

 ✓ Yapılan araştırmaların bazıları ülkelerin kendi kaynakları ile yapılırken bazıları tüm dünya ülkelerinin katkısıyla olmuştur. Dünya 
genelinde insanların faydasına olan bu gelişmeleri hızlandırmak ve daha çok katılım sağlamak için bu merkezler özel projeler 
düzenleyerek insanları teşvik etmektedir. Dünya genelinde NASA, CERN, ESA; ülkemizde ise TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN bu tip 
bilim merkezlerine örnektir.

Bilim Araştırma Merkezleri

Türkiye Dünya

TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu

CERN
İsviçre-Fransa sınırı 

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi

TAEK
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

NASA
Amerika

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi

ASELSAN
Askerî Elektronik Sanayi

ESA
Fransa

Avrupa Uzay Ajansı

Türkiye’deki ve Dünya Genelindeki Bazı Bilim Araştırma Merkezleri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
demektir. Türkiye’de kurulduğu yıl olan 1963’te fen 
bilimleri alanında araştırma yapmak ve bu konu-
daki araştırmaları desteklemek için temel bilimler, 
tıp, tarım ve hayvancılık olmak üzere dört bölüm-
den oluşmaktaydı.

Günümüzde ise bu sayı 10’a ulaşmıştır.

Türkiye Atom Enerji Kurumu demektir. 
Nükleer alanda araştırmalar yapmak için 
1962 yılında temelleri atılmıştır. Nükleer 
enerjiyi ülke yararına kullanmak ve nük-
leer enerjinin zararlarından korunmak, 
amaçlarından bazılarıdır.

Askerî Elektronik Sanayi demektir. 
Türk savunma sanayisini geliştirmek, 
haberleşme konusunda araştırmalar 
yapmak, temel amaçlarındandır. Ayrı-
ca ASELSAN yeni teknolojileri de kul-
lanarak mikrodalga modül tasarımı ve 
üretimi de yapmaktadır.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi demektir. Ameri-
ka’da bulunan bu merkez uzay çalışmaları yapmak-
tadır. Bu projeler arasında Ay’a insan göndermek, 
uzaya uzay istasyonu kurmak, Mars ve diğer ge-
zegenlere uzay araçları göndermek ve araştırmalar 
yapmak sayılabilir.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi de-
mektir. Dünyanın en büyük parçacık 
hızlandırıcısı olan CERN, İsviçre ile 
Fransa sınırlarındadır. Burada atom 
altı parçacıkların sınıflandırılması ve 
keşfi ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

Avrupa Uzay Ajansı demektir. Avrupa 
ülkelerinin uzay araştırmalarını yürüt-
mek için kurulmuştur.

NASA ile ortak çalışmalar da yapıl-
maktadır.
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Bilimsel Araştırmalarda Etik Ilkelere Uyma

 ✓ Ahlaki kurallara        adı verilir.

 ✓ Bir kişinin eserinde kendisine ait olmayan ifadeleri kendisine aitmiş gibi kullanmasına        denir.

 ✓ Bilimsel çalışmalarda etik davranılmalı ve intihal yapılmamalıdır.

etik

intihal

ÖRNEK-18 

Bilim araştırma merkezleri, bilimin gelişmesi ve günlük yaşama 
kazandırılması amacıyla bilim insanlarının birlikte çalışma im-
kânı buldukları ve bilimsel çalışmalarını, buluşlarını, projelerini, 
bilgiye ulaşım yol ve yöntemlerini paylaştıkları merkezlerdir. Bu 
araştırma merkezlerinde bilim insanları, bilgi ve tecrübelerini 
paylaşarak ortak deneyler yapar ve evreni daha iyi anlama ça-
lışmalarını yürütür.

Buna göre;

I. TAEK,

II. ESA,

III. ASELSAN

bilim araştırma merkezlerinden hangileri Türkiye’de yer 
alır?

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

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

ÖRNEK-19 

Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan ve 
2012 yılında Higgs bozonunun bulunduğu bilim araştırma 
merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) NASA B) ESA

C) TAEK D) TÜBİTAK

E) CERN

ÖRNEK-20 

Aşağıdaki tabloda bazı bilim araştırma merkezlerinin adı ve bu 
adın kısaltması verilmiştir.

I. TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

II. CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi

III. NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi

IV. ESA Avrupa Atom Enerjisi Kurumu

V. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Buna göre, tabloda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

ÖRNEK-21 

Avrupa’nın uzay programını hazırlamak ve gerçekleştirmek 
amacıyla kurulmuş uluslararası uzay araştırma ve geliştirme 
kuruluşudur. Kuruluşa birçok ülke üyedir. Bu kuruluşta hazırla-
nan programlar, evren ve dünya hakkındaki bilgileri artırmayı, 
uydu tabanlı teknolojiler geliştirmeyi ve Avrupa uzay endüstri-
sindeki gelişmeleri tanıtmayı amaçlar.

Bu parçada hakkında bilgi verilen bilim araştırma merkezi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) ESA B) NASA C) CERN

D) TÜBİTAK E) ASELSAN



159. Sınıf | Fizik

Tarama Testi Test - 02

1. Fizikteki bazı büyüklüklerin temel ya da türetilmiş olarak 
gruplandırılması tablodaki gibi yapılmıştır.

Temel Büyüklük Türetilmiş Büyüklük

I. Işık şiddeti VI. Ağırlık

II. Sıcaklık VII. Kuvvet

III. Zaman VIII. Enerji

IV. Isı IX. Kütle

V. Akım şiddeti X. Güç

Buna göre, büyüklüklerden hangileri yanlış gruplan-
dırılmıştır?

A) I ve VI B) II ve VII C) III ve X

D) IV ve IX E) V ve VIII

2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Büyüklük Sembolü Sª Birimi

A) Kütle m Kilogram

B) Sıcaklık t Kelvin

C) Hız v Metre/saniye

D) Kuvvet F Newton

E) Özkütle d Kilogram/metreküp

3. Aşağıdaki temel büyüklüklerden hangisinin birimi 
Sª’ya göre yanlış verilmiştir?

Büyüklük Birim Adı (Sª)
A) Madde miktarı Mol

B) Elektrik akımı Amper

C) Zaman Saniye

D) Uzunluk Metre

E) Kütle Ton

4. Aşağıdaki temel büyüklüklerden hangisinin birimi 
Sª’da doğru verilmiştir?

Büyüklük Birim Adı (Sª)
A) Uzunluk Arşın

B) Madde miktarı Tane

C) Zaman Işık yılı

D) Sıcaklık Kelvin

E) Elektrik akımı Volt

5. • Basınç

• Basınç kuvveti

• Özkütle

• İş

• Sürat

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi skaler büyüklüktür?

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

6. Aşağıdaki fiziksel niceliklerden hangisinin birimi te-
mel büyüklüklerden biridir?

A) Isı B) Kuvvet C) Basınç

D) İvme E) Sıcaklık

7. Aşağıdaki fiziksel niceliklerden hangisinin birimi tü-
retilmiş büyüklüklerden biridir?

A) Kütle

B) Zaman

C) Elektrik akımı şiddeti

D) Uzunluk

E) Hız
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8. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Bütün 
dünyadan gelen binlerce fizik bilim insanının çalıştığı bu 
laboratuvar, yerin 100 metre altına inşa edilmiştir ve çev-
resi yaklaşık 27 kilometre olan dairesel şekildeki bir tünele 
benzemektedir. Burada yapılan deneylerden elde edilen 
verilerin; parçacıkları sınıflandırmaya, tanımlamaya ayrı-
ca evrenin oluşumunu ve geleceğini anlamaya yardımcı 
olacağı düşünülmektedir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen bilim araştırma 
merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ESA B) NASA C) CERN

D) ASELSAN E) TAEK

9. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Amerika’da bu-
lunan dünyaca ünlü bilim araştırma merkezlerinden biridir.

Buna göre;

I. uzayda tıbbi araştırmalar yapmak,

II. gezegenleri ve uyduları incelemek,

III. atom altı parçacıklar ile ilgili araştırmalar yapmak 

görevlerinden hangileri NASA’nın çalışma alanları 
arasındadır?

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

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

10. Türkiye’de bilim ve teknolojinin öncülüğünü yapan ilk 
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) TÜBİTAK B) TAEK

C) ASELSAN D) ESA

E) CERN

11. Türk savunma sanayisi, birçok alanda olduğu gibi haber-
leşme konusunda da önde olan bir kuruluştur. Bu kuruluş-
ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin uydu haberleşmesine yönelik 
ihtiyaçlarına cevap vermek, bu alandaki teknolojik geliş-
melerin takipçisi ve öncüsü olmak için çalışmalar yürütül-
mektedir. Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu 
alanında, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunarak 
Türkiye’nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltmaya 
yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen bilim araştırma 
merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) TAEK B) ASELSAN

C) TÜBİTAK D) ESA

E) CERN

12. I. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer 
enerjiden faydalanmayı amaçlayan öncü kuruluştur.

II. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda yapılan deneylerle 
evrenin oluşumu ve geleceği ile ilgili bilgilere ulaşmayı 
amaçlayan bir kuruluştur.

III. Amerika’da bulunan ve uzay çalışmaları programı yü-
rüten dünyaca ünlü bilim araştırma merkezlerinden 
biridir.

Bu açıklamalar aşağıdaki bilim araştırma merkezlerin-
den hangisine aittir?

I II III
A) TÜBİTAK ESA NASA

B) TAEK ESA CERN

C) TAEK CERN NASA

D) TÜBİTAK NASA CERN

E) ASELSAN CERN ESA
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