
N
ih

at
 B

ilg
in

 Y
ay

ın
cı

lık
©

1

5.	 Cismin	belli	bir	referans	noktasına	göre	yönlü	uzak-
lığına	konum	denir.	Konum,	yön	bilgisi	içerdiğinden	
vektörel	bir	büyüklüktür.

Yanıt D dir.

6.	 Newton,	hareket	yasalarını	nedenleri	ile	birlikte	or-
taya	koymuştur.	Kepler,	gezegenlerin	hareketlerini	
açıklamıştır.	 Kopernik,	 evrenin	 merkezinin	 Güneş	
olduğunu	 düşünüyordu.	 İbn–i	 Heyzem,	 optik	 ala-
nında	önemli	çalışmalar	yapmıştır.

	 Soruda	tanıtılan	bilim	insanı	da	Galileo'dir.

Yanıt D dir.

7.	 Tıp,	ayrı	bir	bilim	dalıdır.	Fiziğin	alt	dallarından	biri	
değildir.

Yanıt D dir.

8.	 Mikron	ve	Agnström,	uzunluk	birimidir.	Uzunluk	da	
temel	bir	büyüklüktür.

	 Volt,	gerilim	birimidir.	Gerilim	türetilmiş	bir	büyüklük-
tür.

	 Newton	kuvvet	birimidir.	Kuvvet	de	türetilmiş	bir	bü-
yüklüktür.

Yanıt A dır.

Test 1'in Çözümleri

1.	 Fizikteki	temel	büyüklükler;	kütle,	uzunluk,	zaman,	
madde	miktarı,	sıcaklık,	akım	şiddeti	ve	ışık	şiddeti-
dir.	Buna	göre,	ısı	ve	ağırlık	temel	büyüklük	değildir.

Yanıt C dir.

2.	 Uluslararası	birim	sistemine	göre	sıcaklık	birim		°C		
değil,		K	(kelvin)	dir.

Yanıt A dır.

3.	 Fotometre	 ışık	 şiddetini,	 kronometre	 zamanı,	 ter-
mometre	sıcaklığı,	ampermetre	akım	şiddetini,	volt-
metre	potansiyel	farkını	ölçmek	için	kullanılır.

	 Yukarıda	verilenlerden	potansiyel	farkı	hariç	diğer-
leri	temel	büyüklüktür.	O	hâlde	voltmetrenin	ölçtüğü	
türetilmiş	büyüklüktür.

Yanıt E dir.

4.	 Birim	yüzeye	uygulanan	dik	kuvvete	basınç	denir.	
Su	içinde	herhangi	bir	noktada	basınç	için	yön	söz	
konusu	değildir.	Bu	nedenle	basınç	 skaler	 bir	 bü-
yüklüktür.

Yanıt A dır.

Fizik Bilimine Giriş1
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11.	Volt	gerilim	birimidir.	Gerilim	türetilmiş	bir	büyüklük-
tür.

	 Kalori	ısı	birimidir.	Isı	türetilmiş	bir	büyüklüktür.

	 Mol	madde	miktarının	 birimidir.	Madde	miktarı	 te-
mel	bir	büyüklüktür.

	 Candela	 ışık	şiddeti	birimidir.	 Işık	şiddeti	 temel	bir	
büyüklüktür.

Yanıt C dir.

12. Önce		
h

km  i  
s

m 	ye	çevirelim.
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	 Demek	ki	bu	araç,	saniyede		25	m		yol	alır.

Yanıt C dir.

9.	 Kuvvetle	hareket	arasındaki	ilişkiyi	inceleyen	fiziğin	
alt	alanı	mekaniktir.

Yanıt E dir.

10.	Işık	 ışınları	havadan	suya	geçerken	normale	yak-
laşarak	kırılır.	Bunun	sonucu	olarak,	balıklar	hava	
ortamındaki	 cisimleri	 olduklarından	 daha	 uzakta	
görür.	Kırılma	olayı	fiziğin	alt	dalı	optik	ile	ilgilidir.

Yanıt A dır.
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5.	 Akım	şiddetinin	birimi	amper	olmalıdır.	Volt	ise	po-
tansiyel	farkının	birimidir.

Yanıt B dir.

6.	 Eşit	kollu	terazinin	her	iki	kefesinde	kütlelere	uygu-
lanan	 kuvvetler	 aynı	 oranda	 azalacağından	 kütle	
ölçümü	Ay'ın	çekim	kuvvetinden	etkilenmez.

	 Dinamometre	kuvvet	etkisiyle	yayın	uzaması	esa-
sına	göre	çalışır.	Bu	nedenle	Ay'da	ölçülen	ağırlık	
azalacaktır.

	 Metal	 termometre,	genleşme	esasına	göre	çalışır.	
Bu	nedenle	sıcaklık	ölçümü	Ay'ın	çekim	kuvvetinin	
azalmasından	etkilenmez.

Yanıt B dir.

7.  Ses	dalgaları	bir	engele	çarptığında	yönünü	de-
ğiştirir	ve	geldiği	ortama	geri	döner.	Buna	sesin	
yansıması	denir.

I.	 Denizlerin	ve	içinde	bulunan	nesnelerin	bir	çok	
özelliği,	 sonar	 cihazlarından	 gönderilen	 sesin	
çarptığı	yüzeyden	yansıması	ile	anlaşılır.

II.	 Metale	 gönderilen	 ses	 dalgaları	 çatlak,	 boşluk	
ve	 gözeneklerden	 yansır.	 Bu	 sayede	 gözle	
görülemiyecek	hatalar	tespit	edilir.

III.	 Arabaların	 ön	 ve	 arka	 tamponlarına	 takılan	
sensörler	 ses	dalgalarıyla	 çalışır.	Vericiler	 ses	
dalgalarını	çevreye	yayar.	Ses	dalgası	herhan-
gi	 bir	 engele	 çarparsa	 geri	 döner.	Geri	 dönen	
dalga	incelenerek	tehlikenin	yeri	saptanır.	

Yanıt E dir.

Test 2’nin Çözümleri

1.	 Nano	kelimesinin	anlamı		10–9		demektir.	Buna	göre	

	 nm	=	10–9	m		olur.

	 Kental	kütle	birimi	olup		q	=	100	kg	dır.
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Yanıt E dir.

2.	 Uzunluk,	kütle,	zaman,	akım	şiddeti,	sıcaklık,	mad-
de	miktarı,	ışık	şiddeti	temel	büyüklüklerdir.	Bunla-
rın	 birimleri	 ise	 sırasıyla	 metre,	 kilogram,	 saniye,	
amper,	Kelvin,	mol	ve	candeladır.

Yanıt A dır.

3.	 Kütle,	 eylemsizlik	 ve	 hacim	 tüm	maddelerin	 ortak	
özelliğidir.

Yanıt C dir.

4.	 Hız	hem	vektörel	hem	de	türetilmiş	bir	büyüklüktür.	
I.	öncül	doğrudur.

	 Sürat	hem	skaler	hem	de	türetilmiş	bir	büyüklüktür.	
II.	öncül	doğrudur.

	 Madde	miktarı	hem	skaler	hem	de	temel	bir	büyük-
lüktür.	III.	öncül	de	doğrudur.

Yanıt E dir.
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10.	Sıvıların	basıncı	her	yöne	 iletilmesi	 ilkesinden	ya-
rarlanılarak	birçok	araç	yapılmıştır.	Ancak	sıvılı	ter-
mometreler	bu	sınıfta	yer	almaz.	Sıvılı	termometre-
ler,	 sıvıların	 sıcaklık	 karşısındaki	 genleşmesinden	
yararlanılarak	yapılmışlardır.

Yanıt C dir.

8.	 Uzunluk	ölçme	birimi		SI		sisteminde		metre(m)	dir.

	 Kütle	ölçme	birimi		SI		sisteminde		kg		dir.	Bu	neden-
le	I	ve	II.	öncüller		SI		birim	sistemine	uygundur.

	 Uluslararası	 birim	 sisteminde	 sıcaklığın	 birimi	
Kelvin(K)	dir.	Deniz	 suyunun	sıcaklığı	 	 °C	 	olarak	
verildiği	için		SI		sistemine	uygun	bir	birim	değildir.

Yanıt D dir.

9.	 Bir	termometre,	sıcaklığı	ölçülecek	nesnenin	sıcak-
lığını	değiştirmemesi	için	uygun	büyüklükte	olmalı-
dır.	Yani	termometre	tarafından	emilen	ısı	ihmal	edi-
lecek	kadar	küçük	olmalıdır.	A	seçeneğinde	verilen	
termometrenin	haznesi	çok	büyük	olduğundan	içine	
konulan	sıvının	sıcaklığını	değiştirir.	Bu	nedenle	bu	
ölçmede	hata	en	az	değildir.

	 B	seçeneğinde	verilen	termometrede	kılcal	boru	ol-
ması	gerekenden	daha	kalındır.	Bu	termometre	ile	
ölçülecek	sıcaklık	değeri	gerçek	değerine	yakın	ol-
maz.

	 Termometrede	haznenin	ge-
nişliği	çok	küçük	olmamalı	ve	
kılcal	 borusu	 ince	 olmalıdır.	
Bölme	sayısı	da	 fazla	olma-
lıdır.	C	seçeneğindeki	termo-
metre	her	bakımdan	diğerle-
rinden	daha	duyarlı	ölçüm	yapar.

Yanıt C dir.

sıvı


