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Test 1 in Çözümleri
1. Verilen üç olay da optiğin konusudur.

Yanıt E dir.

2. 

 Dünya ve Ay'daki çekim ivmelerini inceleyen fiziğin alt 
dalı mekaniktir.

Yanıt C dir.

3. Verilenlerden hücre ve genetik biyolojinin konusudur. 
Geriye kalan 7 tanesi fiziğin konusudur.

Yanıt C dir.

4. 

 Mıknatıslarla ilgili tüm çalışmalar elektromanyetizma-
nın konusudur.

Yanıt A dır.

5. elektromıknatıs

tokmak kontak
levha

bu
to
n

ür
et

eç

gong

demir

 Devreden geçen elektrik akımıdır. Bu akım bobin bi-
çimine getirilmiş demir çubuğu mıknatıs hâline getirir. 
Mıknatıs tokmağı yukarı çekerek gonga çarpmasını 
sağlar. Tokmak aynı zamanda bir kaldıraçtır. Tokmağın 
gonga çarpması ses dalgalarını oluşturur.

Yanıt A dır.

6. Fizik yasalarının uygulandığı biyolojinin bir dalı biyo-
fiziktir. Canlı organizmalarla ilgili çalışmalarda, gözün 
optik sisteminin incelenmesinde, görüntü oluşumu ve 
netleşmesinde tamamen fizik yasaları ve aletleri kul-
lanılır. Canlı sisteminde görme, işitme, temas duyusu 
ve sinir sistemi olaylarının açıklanmasında da fizik 
yasaları kullanılır.

 Biyofizik; canlılardaki sinir sistemini karmaşık bir 
elektrik devresine benzeterek uyarıların iletilmesin-
deki yapıyı inceler.

 Kalbin kan dolaşımını sağlaması, kan basıncı ve ka-
nın içindeki maddeler fizik yasalarıyla incelenir ve 
açıklanır.

Yanıt E dir.

1Fizik Bilimine Giriş1
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2 1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

11. 

 Işık sinyallerini bir yerden başka biri yere yönelten 
araçlar fiber optik düzeneklerdir.

 Fiber optikler saydam cam veya saydam plastikler-
den yapılır. Fiber optiklerin en geniş kullanım alanı 
telekomünikasyondur. Fiberler sinyali telefon, televiz-
yon ve bilgisayarda alıcılara ulaştırır.

 Optik haberleşmede kaynak olarak kullanılan ışık 
elektromanyetik dalga özelliğindedir.

Yanıt C dir.

12. 
0°C 100°C

 Isı ve ısı olaylarını inceleyen fizik alt dalı termodina-
miktir.

Yanıt D dir.

13. Araçların virajları dönme hızıyla ilgilenen fiziğin alt 
alanı mekaniktir.

Yanıt C dir.

7. Fizik; "Evren nasıl oluştu?", "Biz evrenin neresinde-
yiz?",  "Varlıkların temel yapı taşları nelerdir?" gibi 
insanların zihinlerini uzun süredir meşgul eden soru-
lara cevaplar arar.

 "İlk canlı nasıl oluştu?" sorusu ise biyologların konu-
sudur.

Yanıt B dir.

8. Verilenlerin tümü fiziğin alt alanı olan elektromanye-
tizma ile ilişkilidir.

Yanıt E dir.

9. Galaksiler, Güneş Sistemi ve gezegenler, atom ve 
atom altı parçacıklar (proton, nötron, kuarklar vb) 
fiziğin ilgi alanına girmektedir. Fizik, birçok varlık ve 
olayın doğasında olan kuvvet, hareket, enerji, mad-
de, ses, ışık, elektrik ve atom gibi konularla ilgilenir. 
Yani temelde fizik, madde, enerji ve bunlar arasındaki 
ilişkiyi inceler.

Yanıt C dir.

10. 

 Tüm basit makineler ve çıkrığın çalışma prensibi me-
kaniğin konusudur.

Yanıt B dir.
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3FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

7. Rüzgâr, Güneş ve sudan elektrik elde edilirken fizi-
ğin birçok alt dalı devrededir. Yüksek enerji ve plaz-
ma fiziği atom altı parçacıklarla ilgilendiği için bu alt 
dal devrede değildir.

Yanıt E dir.

8. Klimalar fiziğin alt dalları olan termodinamik ve eletro-
manyetizmanın ortak konusu içindedir.

Yanıt D dir.

9. I. Zıt yönlü vektörlerden birinin şiddeti ötekinin iki 
katı ise bu iki vektörün toplamı vektörlerden birine 
eşit olur.

II. Aynı yönlü iki vektörün toplamı bir vektörün 
büyüklüğüne eşit olamaz.

III. Doğrultuları birbirine dik iki vektörün toplamı bir 
vektörünkine eşit olamaz.

Yanıt A dır.

10. Pusula manyetizmanın,

 Büyüteç optiğin,

 Termometre termodinamiğin konusudur.

Yanıt D dir.

11. Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik dal-
gaların insan sağlığına etkileri ile ozon tabakasının 
delinmesi sonucu canlılar üzerindeki etkileri fizikçile-
rin araştırma yaptığı ve çözüm ürettikleri konulardır.

Yanıt C dir.

Test 2 nin Çözümleri
1. Verilen her üç olay da fizikçileri bilimsel çalışma yap-

maya yönlendirir.

Yanıt E dir.

2. Sosyoloji fiziğin alt alanlarından biri değildir.

Yanıt A dır.

3. Serap olayı optiğin,

 Gel-git olayı mekaniğin,

 Yıldırımın oluşması elektriğin konusudur.

Yanıt A dır.

4. Fizik ve kimya cansız varlıkları araştıran bilim dalla-
rındandır.

Yanıt D dir.

5. Fizik ile elde edilen bilgilerin amacı verilen üç hede-
fe de ulaşmak içindir.

Yanıt E dir.

6. Verilenler içinde fiziği en az kullanan matematik 
öğretmenidir.

Yanıt D dir.
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4 1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

3. Mikroskop, gözle görülmeyen varlıkları görmek için 
kullanılır. Mikroskobun yapısında mercek ve ayna 
vardır. Işığın merceklerde ve aynalardaki davranışı 
optiğin konusudur.

 Yağmur damlacıklarından geçen güneş ışınlarının 
kırılmaya uğrayarak renklerine ayrılması sonucu gök-
kuşağı oluşur. Bu olay fiziğin optik alt dalı ile ilgilidir.

 Gölge oluşması bir ışık olayı olup optiğin konusudur.

Yanıt A dır.

4. 

 Nükleer santralde elektrik enerjisinin elde edilmesi 
sırasında verilen fiziğin alt alanlarının hepsi ilgilenir.

Yanıt D dir.

Test 3'ün Çözümleri

1. 

 Otomobilin üretim aşamasında atom fiziğinin bilgileri 
kullanılmaz. Geriye kalanların tümü otomobilin üre-
tim aşamasında kullanılır.

Yanıt D dir.

2. 

elektrik
akımı

Güneş
ışığı

 Yarı iletken maddeler katıhâl fiziğinin uğraş alanı 
içindedir. Güneş enerjisinin doğrudan elektrik enerji-
sine çevrilmesinde elektromanyetizmadan da yarar-
lanılır.

Yanıt C dir.
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5FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

6. 

 Atom fiziği, atomun yapısını, atomik boyutta gerçek-
leşen olayları, atomların ve moleküllerin birbiriyle 
olan etkileşimlerini inceler. Nanoteknoloji, atom fiziği-
nin uygulama alanlarından biridir. Yapay zeka, 3D 
yazıcılar nanoteknoloji ürünleridir.

 Güneş pilleri ise katıhâl fiziğinin 
konusudur.

Yanıt C dir.

7. 

 Buharın oluşumu termodinamik, buhar gücüyle hare-
ket oluşması ise mekaniğin konusudur.

Yanıt C dir.

8. Verilenlerin hepsi katıhâl fiziğinin alanı içindedir.

Yanıt E dir.

5. 

 Buzulların erimesi, sıcak su torbasındaki suyun uzun 
süre sıcak kalması, sıcak su kaynaklarından yarar-
lanma ve ısı yalıtımı konuları termodinamik konuları-
dır.

 

 Şarjlı piller katıhâl fiziğinin konusudur.

Yanıt E dir.
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6 1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

11. 

güneş

 Gezegen hareketleri, yanardağ patlamaları, rüzgar 
oluşumu, uçağın ucuşu, dalga hareketi, robotların ki-
nematik özellikleri mekaniğin konusudur.

 

 Göz lensleri optiğin konusudur.

Yanıt A dır.

9.      

Dürbün  Fotoğraf makinesi

  

Mikroskop  Pusula

                        

                        Büyüteç

 Dürbün, fotoğraf makinesi, mikroskop ve büyüteç 
optiğin konusudur. Pusula ise elektromanyetizmanın 
konusudur.

Yanıt D dir.

10. 

 Tüm elektrikli cihazlar, elektrik motorları, elektrikli 
otomobiller, yapılarında elektromıknatıs bulunduran 
kapı zilleri, manyetik rezonans cihazı, parçacık hız-
landırıcılar elektromanyetizmanın konusudur.

 Gözlük ise optiğin ko-
nusudur.

Yanıt B dir.
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7FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

13. Verilenler içinde fiziğin en az ilgilendiği konu yapay 
kandır.

Yanıt C dir.

12. 

 Ses dalgaları mekaniğin konusudur.

Yanıt C dir.
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8 1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

3. I. 

 Manyetik rezonans (MR)

II. 

 Röntgen (X-ışınları)

III. 

 Bilgisayarlı tomografi (BT)

 Verilen araçların üçü de fiziğin tıp alanındaki uygula-
malarındandır.

Yanıt E dir.

4. Verilenler içinde fiziğin alt alanlarından birinin konusu 
olmayan hamurun mayalanması olayıdır.

Yanıt D dir.

Test 4'ün Çözümleri

1. Verilenler içinde fizik biliminden yararlanmayan dal 
edebiyattır.

Yanıt C dir.

2. I. 

Barometrede cıvanın yaptığı 
basınç yardımıyla açık hava 
basıncı ölçülür.

II. Bileşik kaplardaki bo-
rulardaki sıvı yüksek-
likleri eşittir. Bunun 
nedeni sıvı basıncının 
kabın biçimine bağlı 
olmamasıdır.

III. 

Gemiler sıvı kaldırma kuvveti sa-
yesinde su üzerinde kalır.

IV. İçinde sıvı bulunan kabın üstten 
düğmesine basılınca sıvı dışarı 
fışkırır. Bunun nedeni açık hava 
basıncıdır.

 

 Verilenlerin tümü fizik bilgilerinin uygulamadaki ör-
neklerindendir.

Yanıt E dir.
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9FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

• 

atmosfer
basıncıvakum

fren
pedalı

hidrolik hidrolik fren sistemi

 Fren pedalına basıldığında oluşan kuvvetin teker-
leklere kadar iletilmesi basınçla ilgilidir. Basınç, 
fizik konusudur.

Yanıt E dir.

6. İki hidrojen atomunun kaynaştırılarak helyuma dö-
nüştürülmesi nükleer fiziğin konusudur.

 Günümüzde göz ameliyatları dahil olmak üzere bir 
çok alanda kullanılan lazer ışınları, atom fiziğinin ça-
lışmaların sonucunda bulunmuştur. 

 Kütlesi olan cisimlerin birbirine uyguladığı çekim kuv-
veti mekaniğin konusudur.

 Depreme dayanıklı binaların yapılması mekaniğin ko-
nusudur.

 Atomlarda elektron dizilimi atom fiziğinin konusudur.

Yanıt A dır.

7. Biyoloji, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Biyologlar 
canlı sistemlerini incelerken fiziğin bazı alt dalların-
dan yararlanır.

 Kalbin çalışma sistemi ve kan dolaşımında basınç 
konusundan, sinir sisteminin çalışmasından elektrik 
akımı bilgilerinden, göz kusurlarının tedavisinde optik 
bilgilerinden yararlanır. Bitkilerin topraktaki su ve mi-
neralleri yapraklarına kadar nasıl çektiklerini kılcallık 
olayı bilgilerinden öğrenirler.

 Elektroliz olayı kimya konusudur.

Yanıt E dir.

5. • 

mancınık

 

 Mancınıkta sıkışan yayların enerjisi kullanılarak 
gülle fırlatılabilir. Bu olay fizik konusudur.

• 

ağırlık

hacıyatmaz

ağırlık
merkezi dönme

yönü

 Hacıyatmazda cismin ağırlık merkezi şekilde 
gösterildiği gibi alt kısımdadır. Cisimler ağırlık 
merkezlerine göre dengede kalır. Yapısı itibariyle 
hacıyatmaz olarak üretilen cisimler serbest bıra-
kıldığında yan yatar. Bu olay da fizikle ilgilidir.

• akıllı kumaş üretimi

 Leke tutmayan akıllı kumaşların üretimi atom 
fiziğiyle ilgilidir.

• kan basıncı

 Kalp çalışırken kan dolaşımını sağlamak için 
basınç uygular. Basınç, fizik biliminin konusudur. 
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10 1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

9. Kimya, maddeyi ve maddenin özelliklerini inceleyen 
bilim dalıdır. Kimya; maddenin hâllerini incelerken, 
tepkime sonucu açığa çıkan enerjiyi açıklarken me-
kanik ve termodinamik yasalarından, atomun yapısı-
nı araştırırken atom fiziğinden, elektroliz ve pil yapı-
mında fiziğin elektrik bilgisinden yararlanır.

Yanıt C dir.

10. D seçeneğinde verilen bilimde elde edilen bilgilerin 
mutlak doğrular olduğu fikri yanlıştır. Diğer seçenek-
lerde verilen bilgiler doğrudur.

Yanıt D dir.

11. Fizik bilimi çalışmalar yaparken gözlem, deney ve 
akıl yürütmeden yararlanır.

Yanıt E dir.

12.  

F1

F2

F3

1

2

3

 Yanıt B dir.

8. Aşağıda ölçü aletlerinin ölçtüğü değerler gerçek bi-
rimleriyle verilmiştir.

A) 

0
9 18 27

36 Ampermetre, bağlı olduğu 
devrenin akım şiddetini 
10 amper  olarak ölçüyor.

B) 

Kızılötesi termometre kullanı-
larak havanın sıcaklığı 23 °C  
olarak ölçülüyor.

C) 

Şerit metre ile sıranın 
uzunluğu 1 metre ola-
rak ölçülüyor.

D) 

Göstergeye göre ara-
banın hızı  55 km/h  tir.

E) 

100 g

Eşit kollu terazi, 
elmanın kütlesini  
100 gram olarak öl-
çüyor.

Yanıt C dir.



N
ih

at
 B

ilg
in

 Y
ay

ın
cı

lık
©

11FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

13. 

I.

II.

Fiber optik kablolar 
kullanılarak ışık hızı 
ile iletişim sağlanır.

Güneş enerjisi parabolik
aynalar yardımıyla 
bir noktada toplanarak
büyük sıcaklıklar
elde edilmektedir.

NanoteknolojiIII.

 Verilen örneklerin hepsi fizik ve teknolojinin birbirini 
tamamladığı dallardır. Fizikteki gelişmelerle teknolo-
jinin ilerlemesi, teknolojinin ilerlemesiyle fizikteki yeni 
gelişmeler birbiriyle bağlantılıdır.

Yanıt E dir.
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12 1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

5. Isı kalorimetre ile ölçülür. Akım şiddeti ampermetre ile 
kütle ise terazi ile ölçülür.

Yanıt E dir.

6. Uluslararası birim sisteminde sıcaklık birimi Kelvin'dir.

Yanıt E dir.

7. Volt, temel büyüklüklerden birinin birimi değildir.

Yanıt A dır.

8. Yalnızca ölçü değeri ve birimiyle ifade edilen nicelik-
lere skaler büyüklük denir. Skaler büyüklükler yön ve 
doğrultu belirtmez.

 Ölçü değerleri ve biriminin yanında yön de gerektiren 
büyüklükler vektörel büyüklüktür.

 I ve II. öncülde verilen büyüklükler skaler, III. öncülde 
verilen büyüklük vektöreldir.

Yanıt C dir.

Test 5'in Çözümleri

1. Kütle ve zaman temel büyüklük, diğer büyüklükler tü-
retilmiş büyüklüklerdir.

Yanıt B dir.

2. Temel büyüklük Birimi
Kütle kg

Uzunluk m
Zaman saat
Akım şiddeti A
Işık şideti cd
Madde miktarı mol
Sıcaklık °C

 SI birim sisteminde zaman birimi saniye, sıcaklık bi-
rimi Kelvin dir. Buna göre, verilenlerden 2 tanesinin 
birimi yanlış yazılmıştır.

Yanıt A dır.

3. Basınç, sürat ve kütle skaler, hız ve ağırlık vektörel 
büyüklüklerdendir.

Yanıt C dir.

4. Konum ve yer değiştirme vektörel büyüklük, diğerleri 
skaler büyüklüktür.

Yanıt B dir.
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13FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

13. 

B

A

C

 Vektörlerin doğrultuları aynıdır.

 ( )

.

br

br

bulunur

A B

A C

A C

A B

2 3 5

2 4 6

6

5

– –

+ = + =

- = =

-

+
=

Yanıt C dir.

14. Kuvvetler vektörel büyüklüktür.

I. Vektörlerin doğrultuları ve yönleri aynı olduğunda 
bileşke maksimum değerini alır.

 Rmax = F1 + F2 + F3

 Rmax = 3 + 4 + 5 = 12 N

II. F
1

 ve F
2

 aynı, F
3

 zıt yönlü olduğunda bileşke 
minimumdur.

 Rmin = F1 + F2 – F3

 Rmax = 3 + 4 – 5 = 2 N

III. Doğrultuları aynı olan bu üç vektörün bileşkesinin 
minimum değeri 2 N olup sıfır olamaz.

Yanıt D dir.

9. B seçeneğinde verilen gümüşün kararması olayı kim-
ya biliminin konusudur. Diğer seçeneklerde verilenle-
rin tamamı fizik bilimin konusudur.

Yanıt B dir.

10. Kuvvet, hem türetilmiş hem de vektörel bir büyüklük-
tür.

Yanıt B dir.

11. Yalnızca ölçü değeri ve birimiyle ifade edilen nicelik-
lere skaler büyüklük denir. Skaler büyüklükler yön ve 
doğrultu belirtmez.

 Ölçü değerleri ve biriminin yanında yön de gerektiren 
büyüklükler vektörel büyüklüktür.

 Verilen tanımlara göre I ve II. öncüller skaler büyük-
lük, III. öncül ise vektörel bir büyüklüktür.

Yanıt D dir.

12. 

L

M

K

 İki vektörün, vektörel olarak eşit olabilmesi için yön, 

doğrultu ve büyüklükleri aynı olmalıdır. K  ve L  vek-
törlerinin büyüklüğü eşittir ancak yönleri farklıdır. Bü-

yüklüğü eşit olan vektörler  K L=   şeklinde verilir.

Yanıt B dir.


