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5. Ölçü aletleriyle yapılan gözlemler nicel gözlemdir. 

Duyu organları ile yapılan gözlemler nitel gözlem-

dir. E seçeneğindeki gözlem, ölçü aletiyle yapılma-

dığından diğerlerinden farklıdır.

Yanıt E dir.

6. Cismin belli bir referans noktasına göre yönlü uzak-

lığına konum denir. Konum, yön bilgisi içerdiğinden 

vektörel bir büyüklüktür.

Yanıt D dir.

7. 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.

8. Bir deney sırasında sabit tuttuğumuz değişkene 

kontrol değişkeni denir. Bu deneyde ilk sıcaklık ve  

ocağın düzenli ısı vermesi kontrol değişkenidir.

 Deney sırasında değişiklik yaptığımız değişkene 

bağımsız değişken denir. Bu deneyde bağımsız de-

ğişken suyun kütlesi veya hacmidir.

 Bağımsız değişken üzerinde yaptığımız değişiklik-

lerden etkilenen değişkene bağımlı değişken denir. 

Bağımlı değişken suyun kaynama süresidir.

Yanıt C dir.

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	Giriş	Test	Çözümleri1
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12. Olgu ve olayların daha iyi anlaşılabilmesi için mo-

delleme kullanılır. Buna göre yeni yapılacak bir tren 

garının maketi işimizi kolaylaştırır. Yangın tatbikatı 

da modellemeye iyi bir örnektir. Fizikteki formüller 

de matematiksel modele örnek verilebilir.

Yanıt E dir.

13. Mikron ve Agnstrom, 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.

9. Nicel gözlem, ölçme aleti kullanılarak yapılan göz-

lemdir. Ölçme aleti kullanıldığı için sonuç herkes ta-

rafından kabul edilir. Buna göre I. ve II. öncüller ni-

cel gözlemdir.

Yanıt C dir.

10. Duyu organlarıyla yapılan gözleme nitel gözlem de-

nir. Buna göre soruda verilenlerin hepsi nitel göz-

lemdir.

Yanıt E dir.

11. Tıp, ayrı bir bilim dalıdır. Fiziğin alt dallarından biri 

değildir.

Yanıt D dir.
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5. Işık ışınları havadan suya geçerken normale yakla-

şarak kırılır. Bunun sonucu olarak, balıklar hava or-

tamındaki cisimleri olduklarından daha uzakta gö-

rür. Kırılma olayı fiziğin alt dalı optik ile ilgilidir.

Yanıt A dır.

6. 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.

 Kandela ışık şiddeti birimidir. Işık şiddeti temel bir 

büyüklüktür.

Yanıt C dir.

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

 nm = 10–9 m  olur.

 Kental kütle birimi olup  q = 100 kg dır.

 36 / .
h

km

s

m
m s olur36

3600

1000
10= =

Yanıt E dir.

8. Bir olayla ilgili elde edilen verilerin değerlendirilme-

si ve olay hakkında akıl yoluyla bir sonuca varılma-

sına çıkarım denir. 

 Buna göre A, B, C ve E  seçeneklerinde verilen 

olaylar akıl yürütme ile varılan sonuçlardır.

Yanıt D dir.

Test	2'nin	Çözümleri

1. Önce  
h

km  i  
s

m  ye çevirelim.

 /
h

km

s

m
m s90 90

3600

1000
25= =

 Demek ki bu araç, saniyede  25 m  yol alır.

Yanıt C dir.

2. Ölçümü yapan  kişi dikkatli değilse veya ölçme yap-

mayı bilmiyorsa hata yapabilir.

 Ölçme yöntemi hataya neden olur. Örneğin futbol 

sahasının uzunluğu  30 cm lik öğrenci cetveliyle öl-

çülmez.

 Ortamın basınç, nem, sıcaklık gibi özellikleri bazı 

ölçmelerde hataya neden olur.

 Ölçme aleti de bazen hataya neden olabilir.

Yanıt E dir.

3. Kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen fiziğin 

alt alanı mekaniktir.

Yanıt E dir.

4. Bir özelliğin ayırt edici olabilmesi için bütün madde-

lerde farklı olması gerekir. Bu nedenle özkütle mad-

deler için ayırt edici bir özelliktir.

 Bir maddenin kütlesi arttıkça aynı oranda hacmi de 

artacağından özkütlesi değişmez.

 Kütle, cismin madde miktarı ile ilgili özelliğiydi. 

Ay'da madde miktarı değişmediği için kütle de de-

ğişmez.

Yanıt D dir.
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12. Kütle, eylemsizlik ve hacim tüm maddelerin ortak 

özelliğidir.

Yanıt C dir.

13. 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.

9. Ölçmede kullanılan birim hatanın kaynağı değildir.

Yanıt E dir.

10. 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.

11. Fizik bilgilerini sunarken model kullanmak, olayla-

rı daha kolay anlamamızı sağlar. Soruda verilen ey-

lemlerin hepsi modellemeye örnek olarak gösterile-

bilir.

Yanıt E dir.
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5. Deney yapan kişi, bir kaptaki buz miktarı ile buzun 

erimesi için geçen süre arasındaki ilişkiyi incelemek 

istiyor. Bunun için buzun kütlesi ve erime süresi dı-

şındaki değişkenleri sabit tutabilecek bir ortam ha-

zırlamalıdır.

Yanıt C dir.

6. 

 Einstein'in yaşadığı dönemde kullanılan en yay-

gın  ulaşım araçlarının başında trenler gelmektedir. 

Einstein, düşünce deneyi ile trenin hızını ışık hızıy-

la karşılaştırmıştır.

Yanıt E dir.

7. Verilen üç bilgi de doğrudur.

Yanıt A dır.

8. Akım şiddetinin birimi amper olmalıdır. Volt ise po-

tansiyel farkının birimidir.

Yanıt B dir.

Test	3’ün	Çözümleri

1. Bilimsel bilgi her zaman doğruları ifade etmeyebilir. 

Bilimsel bilgiye ulaşmanın yollarından biri gözlem 

yapmak, bir başka yolu ise akıl yürütmektir.

Yanıt D dir.

2. Uygun aletlerle yapılan ölçümler nicel gözlem, duyu 

organlarıyla yapılan gözlemler nitel gözlemdir. Ter-

mometre ve harita ölçeği kullanılarak yapılan öl-

çümler nicel gözlemdir.

Yanıt D dir.

3. Bağımsız değişken; deney sırasında değişiklik ya-

pılan değişkendir. Buna göre, bırakılan yükseklik 

bağımsız değişkendir.

 Bağımlı değişken bağımsız değişken üzerinde ya-

pılan değişikliklerden etkilenen değişkendir. Buna 

göre, yere çarpma hızı bağımlı değişkendir.

Yanıt C dir.

4. Verilen bilgilerin üçünde de fizik için yorum yapar-

ken matematik kullanılır.

Yanıt E dir.
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11. I. Rüzgârın olması açık hava basıncının ölçüle-

cek değerini etkiler. Ancak ölçme yönteminde 

bir hata yoktur.

II. 

 Silindir biçimli bir kurşun kalemin çapını kum-
pasla ölçmek daha doğrudur.

III. Kumaş satıcısı, sattığı kumaşı metre ile ölçmeli-
dir.

Yanıt D dir.

12. Eşit kollu terazinin her iki kefesinde kütlelere uygu-

lanan kuvvetler aynı oranda azalacağından kütle öl-

çümü 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.

9. Büyüklüğü ve birimi verildiğinde tam olarak anlaşı-

lan niceliklere skaler büyüklük denir.

 Soruda verilen ısı, kütle ve enerji skaler büyüklük-

tür.

Yanıt C dir.

10. 

pusula altimetre batimetre

 I. Bir yerdeki manyetik alan yakınlardaki ferro-

manyetik maddelerden ve elektrik akımlarından 

etkilenir. Bu nedenle ölçümün tekrarlanması du-

rumunda sonuç farklı çıkabilir.

II. Altimetre, özellikle uçaklarda basınç farkından 
yararlanarak bulunulan yüksekliği ölçer. Açık 
hava basıncı da sıcaklık ve rüzgar gibi etmen-
lerden etkilenir. Ölçümün tekrarlanması ile fark-
lı sonuçlar çıkabilir.

III. Batimetre, suyun basıncını kullanarak derinlik 
ölçer. Çeşitli nedenlerle suyun basıncı değişti-
ğinde batimetrede değişik değerler okunabilir.

Yanıt E dir.
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15. Termometre üzerindeki bölmeler

0

10

20ikişerli olarak artmaktadır. Bu ne-

denle sıcaklık;

 10 + 2(2) = 14 °C   olur.

Yanıt E dir.

16. Yapılan ölçümler uygun aletlerle olmalıdır. Elektrik 

akımı ampermetre ile ölçülür. Voltmetre ise iki nok-

ta arasındaki potansiyel farkını ölçer.

Yanıt D dir.

13. 

+ –

A

V

üreteç

direnç

voltmetre

ampermetre

 Fiziksel kavramlar için yazılan formüllerin tamamı 

matematiksel modellemedir. Bu nedenle;

 V = i · R

 bağıntısı da matematiksel modellemedir.

Yanıt D dir.

14. 

0

10 20

30

5

15

25

mA

 Ölçü aletine dikkatlice bakıldığında her aralığın  1 

mA'e karşılık geldiği görülür. Buna göre ampermet-

renin gösterdiği değer 21 mA  dir.

Yanıt C dir.


