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TROL TYT FİZİK DENEME SINAVI 1
Açıklama: Her TYT deneme sınavında 7 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 7 dakikadır. Fizik öğretimi kazanımlarına uygun
olarak hazırlanmıştır. Sorularda bilimsel hata bulunmamaktadır. Başarılar dilerim. Hidayet TERECİ – www.fencebilim.com

1. Mehmet ampermetre, voltmetre gibi farklı
elektronik ölçüm cihazları ve cetvel, mikrometre
gibi ölçüm araçlarını kullanarak bir bakır kablonun
elektriksel iletkenliğini araştırıyor.

3. Bir çivinin
tepesine çekiçle
vurularak tahtaya
çakılıyor. Bir süre
sonra çivinin
tamamı tahta içine
giriyor.

Mehmet bu araştırma ile fiziğin hangi alt
alanında çalışmış olur?
A) Katıhal fiziği

B) Optik

D) Elektromanyetizma

C) Termodinamik

Bu olay ile ilgili;

E) Atom Fiziği

I. İş yapılmıştır.
II. Çivinin sıcaklığı artmıştır.
III. Etki kuvveti tepki kuvvetinden büyüktür.

2. Şekildeki kap belirli bir
seviyeye kadar su ile doludur.
Kaptaki M musluğu
açıldığında musluktan su akışı
başlıyor.

Buna göre kapta kalan su kütlesinin zamana
bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi
gibi olur?
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ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

E) I, II ve III

4. Isıca yalıtılmış bir ortamda aynı maddeden
yapılmış kütle ve sıcaklıkları farklı iki cisim
birbirine temas ettiriliyor. Cisimler sadece kendi
aralarında ısı alış-verişi yapıyor.
Bu olay ile ilgili;
I- Hal değişimi olur.
II- Isının akış yönü sıcak olandan soğuk olana
doğrudur.
III- Denge sıcaklığı kütlesi fazla olan cismin
sıcaklığına daha yakındır.
IV- Isıl dengeye geldiklerinde sıcaklıkları eşit
olur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

D) III ve IV

C) II ve IV

E) II, III ve IV

5. Yağmur yağdıktan sonra ağaç yaprakları üzerinde
küre şeklinde yağmur damlaları gözlenir. Su
damlacıkları ………………. etkisi ile yaprak
üzerinde alanı en az olacak şekilde küresel görünüm
alırlar.

7. Tavana yalıtkan ip ile asılı K, L ve M cisimleri
şekildeki gibi dengede kalıyor.

Yukarıdaki anlatılan olayda cümlenin doğru
tamamlanması için boşluğa aşağıdaki
kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) Adezyon

B) Kılcallık

D) Yüzey Gerilimi

Buna göre;

C) Akışkanlık

I. K ve L aynı yüklüdür.
II. L ile M zıt yüklüdür.
III. Cisimler özdeştir.
IV. K ile M zıt yüklüdür.

E) Yerçekimi

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
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A) Yalnız I
6. Sürtünmeli bir
yüzeyde durmakta
olan bir masaya
kuvvet uygulanıyor.
Masaya uygulanan
kuvvet-sürtünme
kuvveti grafiği
şekildeki gibidir.
Buna göre;

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III

E) I ve VI

I. Cisim hareket etmiştir.
II. Sürtünme kuvvetinin en fazla olduğu andan
sonra cisim harekete başlamıştır.
III. Cisim hareketsizken sürtünme kuvveti ile
uygulanan kuvvet eşittir.
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.

TROL TYT FİZİK DENEME SINAVI 2
1. Düzgün bir kap içindeki K cisminin bir kısmı su
içerisine batmış bir şekilde durmaktadır. Şekilde
görüldüğü gibi kaba taşmayacak kadar sıvıyağ
dökülüyor.

3. Düzgün bir yol üzerinde bulunan oyuncak
kamyon ve bisiklet şekilde görüldüğü gibi zıt
yönlerde durgun halden harekete başlatılıyor.

Bu duruma göre aşağıdaki grafiklerden
hangisi bu iki aracın hareketi için doğru
olabilir?

I. K cismine uygulanan kaldırma kuvveti artar.
II. Kabın toplam ağırlığı değişmez.
III. K cisminin sıvılardaki batan hacmi artar.
IV. Kap tabanının K cismine uyguladığı tepki
kuvveti artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve IV
D) I, III ve IV

B) I ve II

C) I ve III

E) I, II ve III
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Son duruma göre;

2. Çamaşır makinesi, ütü veya fırın gibi gücü fazla
olan elektrikli aletlerin prizleri topraklıdır.
Topraklama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Toprağın derinliklerine elektrotlarla bağlanır.
B) Direnci yüksek tel kullanılır.
C) Cihazda biriken durgun elektriği uzaklaştırır.
D) Can ve mal güvenliği için önemlidir.
E) Elektronik cihazları korur.

Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.

4. Ozan ince çelik bir tel ile şekildeki düzeneği
oluşturuyor. Tele parmakları ile vurarak ses
çıkartıyor.

6. Hidayet öğretmen şekilde görüldüğü gibi
mıknatıs, elektromıknatıs, pil ve iletken tel
kullanarak yük taşıyabilen bir sistem
tasarlıyor.
Elektromıknatıs
duvara
sabitlenmiştir. Ortasında mıknatıs bulunan ve
yük taşıyan tabla ise sabit bir nokta etrafında
dönebilmektedir. Sistemde yük çok az aşağıya
inerek dengede duruyor.

Buna göre Ozan daha şiddetli ses elde etmek için
I. Telin gerginliğini artırmak
II. Telin boyunu kısaltmak
III. Tele daha sert vurmak
IV. Daha kalın tel kullanmak
hangisini veya hangilerini uygulayabilir?
B) Yalnız III

D) III ve VI

C) I ve III

E) I, III ve IV

5. Şekilde görüldüğü gibi pil, lamba, iletken kablo,
ampermetre ve voltmetre ile bir elektrik devresi
oluşturuluyor. Pile bağlı voltmetre V1, K lambasına
bağlı voltmetre V2 ve M lambasına bağlı voltmetre
V3 değerini gösteriyor.

I. K ve L lambalarının parlaklıkları eşittir.
II. Akımın yönü K lambasından M lambasına
doğrudur.
III. V1 = V2 + V3 eşitliği olur.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
(Ampermetrenin iç direnci ve iletken kablonun
direnci önemsenmiyor.)

D) I ve II

I. Bobindeki sarım sayısına
II. Mıknatısın manyetik alanına
III. Mıknatıs ile bobinin uzaklığına
IV. Pilin gerilimine
V. İletken telin cinsine
VI. Bobinin kesitine
değişkenlerinden kaç tanesine bağlıdır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

7. G noktasından
bir gözlemci, opak
X, Y, Z cisimleri
düzlem aynanın
önünde
durmaktadır.

Bu devre ile ilgili olarak;

A) Yalnız II

Buna göre sistemin yük taşıma kapasitesi;
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A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

E) I, II ve III

Buna göre gözlemci X, Y ve Z cisimlerinden
hangilerinin düzlem aynadaki görüntüsünü
görebilir?
A) Yalnız X
D) X ve Z

B) Yalnız Y

C) X ve Y

E) X, Y ve Z

TROL TYT FİZİK DENEME SINAVI 3
1. Kap içinde bulunan 2d kütleli sıvıda K cismi
yüzmektedir. M musluğundan d kütleli çeşme suyu
bir miktar akıtılıyor. Kaptaki sıvı ile akılan su
homojen karışabilmekte ve kaptan sıvı
taşmamaktadır.

3. Sürtünmeli yatay bir düzlemde duran K
cismine F1, F2 ve F3 kuvvetleri etki ediyor.
Cisim F2 kuvveti yönünde hareket ediyor. K
cismi üzerinde t sürede W net işini yapıyor.

Hareket yönü aynı kalmak koşuluyla,

Buna göre K cimi ile ilgili olarak;
I. K cismi yüzer.
II. K cismine etki eden kaldırma kuvveti değişmez.
III. K ciminin batan hacmi artar.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) I, II ve III

B) I ve III

D) II ve III

C) I ve II

E) Yalnız III

2. Basınç hayatımızın her alanında etkili olan bir fizik
kavramıdır. Gündelik yaşamda bazen basıncın
azaltılması bazen de artırılması istenir.
Aşağıdaki ifade edilen durumların,
I- Bıçağın bilenerek keskinleştirilmesi
II- Kar ayakkabısı (leken) giyilmesi
III- Araçlarda kış lastiği kullanılması
hangilerinde basıncın azaltılması ile gündelik
yaşamda kolaylık sağlanmaktadır?
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I. F3 in büyüklüğünü azaltma
II. F2 nin büyüklüğünü azaltma
III. K’nin kütlesini azaltma
IV. F1 kuvvetini artırma
işlemlerinden hangisi tek başına yapılırsa,
aynı t süresinde yapılan net W işi artar?

A) I ve IV

D) I ve II

B) Yalnız II

D) I ve III

E) II ve III

C) I ve II

C) II ve III
E) I ve III

4. Aynı ortamda bulunan kütleleri eşit ve
sıcaklıkları 0 oC olan su ve buz bulunmaktadır.
Bu su ve buzun;
I- Hacim
II- Ağırlık
III- Özkütle
IV- Isı sığası
niceliklerinden hangileri farklıdır?
(Csu=1 cal/g oC, Cbuz=0.5 cal/g oC)
A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) II ve IV

B) I ve II

D) I, III ve IV

C) I ve III
E) Hepsi

5. Maddelerin tanecikleri arasında çekim kuvvetleri
vardır. Bu çekim kuvveti aynı veya farklı tür
tanecikler arasında olmaktadır.

7. Silisyum yarı
metalinden
yapılmış silindir
şeklindeki direnç
şekilde
görülmektedir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerde ifade edilen
olaylardan hangisi yüzey gerilimi ile ilgilidir?
A) Sıvıların ağaç tepelerine kadar çıkması
B) Bazı sivrisinek türlerinin su yüzeyinde durması
C) Suyun küp şeker içinde yayılması
D) Kertenkelenin su üzerinde koşarak hareket etmesi
E) İnce cam boruda suyun kavisli durması

Bu direnç ile ilgili olarak,
I- Boyu arttıkça iletkenliği azalır.
II- Direncinin birimi Ohm (Ω) dur.
III- Kesiti arttıkça serbest elektronların
hareketi zorlaşır.
IV- Sıcaklığı artarsa iletkenliği artar.

6. Bir sporcu daire şeklinde yapılmış pist üzerinde
saat ibresi yönünde A noktasından B noktasına sabit
sürat ile 40 saniyede ulaşıyor ve hareketine devam
ediyor.
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ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) II ve IV

B) I, II ve IV

D) II, III ve IV

C) I ve II

E) I, II, III ve IV

Sporcunun bu hareketi ile ilgili olarak;
I- Sporcunu A ve B noktalarındaki hızları eşittir.
II- Hız büyüklüğü, sürat büyüklüğünden küçüktür.
III- Sporcu A noktasına ilk kez 160 saniyede ulaşır.
ifadelerinden hangisi ve hangileri doğrudur?
(A-B yolu daire pistin çeyrek uzunluğundadır.)

A) I ve II

B) II ve III
D) I, II ve III

C) I ve III

E) Yalnız III

Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.

TROL TYT FİZİK DENEME SINAVI 4
1. K, L ve M mıknatısları sürtünmesiz yatay
zeminde hareketsiz tutulmaktadır. K ve M
mıknatıslarının kutup işaretleri şekildeki gibidir.
K-L ve L-M mıknatısları arasındaki uzaklık eşittir.
Sadece L mıknatısı serbest bırakıldığında batı
yönünde hareketleniyor.

3. Ay üzerinde A
yüksekliğinden serbest
düşmeye bırakılan bir
cisim B, C ve D
noktalarından geçerek ay
yüzeyine çarpıyor. Cismin
B, C ve D noktalarındaki
yerçekim ivme
büyüklüklerinin
sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibidir?
(g: yerçekim ivmesi)

Buna göre;
A) gb = gc = gd
B) gb < gc < gd
C) gc < gd < gb
D) gb = gc < gd
E) gb > gc > gd

I- Mıknatıslar özdeştir.
II- K ve L mıknatısları birbirlerini iter.
III- L mıknatısının manyetik alan çizgileri K ve M
mıknatıslarından daha yoğundur.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

2. Şekilde görülen elektroskopun
topuzuna yüklü bir cisim sadece
yaklaştırılıyor. Elektroskopun
yaprakları arasındaki açının biraz
arttığı gözlemleniyor.
Buna göre elektroskopta
gözlemlenen bu durumla ilgili
olarak hangi ifade yanlıştır?
A) Elektroskop yüklüdür.
B) Cisim ile elektroskop aynı yüklüdür.
C) Elektroskopun yük miktarı artmıştır.
D) Elektroskopta serbest elektronlar yer
değiştirmiştir.
E) Yapraklardaki yük miktarı artmıştır.
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A) Yalnız I

4. Isıca yalıtılmış bir ortamda özdeş kaplarda
eşit seviyede farklı sıcaklıklarda buz ve sular
bulunmaktadır.

Kaplardaki maddelerin sıcaklığı 20 0C olduğunda
kaplardaki sıvı seviyeleri hakkında aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur? (Kapların
genleşmesi ihmal edilmektedir.)
A) h1 = h2 > h3
B) h3 > h2 > h1
C) h1 > h2 > h3
D) h1 = h3 < h2
E) h2 > h3 > h1

5. Bükülebilen bir düz ayna önüne Şekil I’ deki gibi
mum konulduğunda sanal görüntüsü ayna d
uzaklığında oluşuyor. Mum ve aynanın tepe
noktasının yeri değiştirilmeden düz ayna
bükülerek Şekil II’deki gibi tümsek ayna haline
getiriliyor.

6. Hava ortamında özdeş üç bilyenin ağırlığı
dinamometre ile 18 Newton olarak ölçülüyor. K
noktasından ip kesilip şekildeki gibi bir bilye su
içinde kalacak şekilde ağırlık ölçülüyor.

Buna göre son ölçülen ağırlık kaç Newton
olabilir? (İp ağırlığı ve havanın kaldırma kuvveti
ihmal ediliyor.)

Buna göre mumum Şekilde II’de oluşan
görüntüsünün gerçek veya sanal olması, aynaya
uzaklık ve boy değişimi, aşağıdakilerden hangisi
gibi olur?

A) 10

B) 12

Gerçek/
Sanal

Görüntünü
Boyu

Görüntünün
Aynaya Uzaklığı

A)

Gerçek

Azalır

Azalır

B)

Sanal

Azalır

Azalır

C)

Sanal

Azalır

Artar

D)

Gerçek

Artar

Artar

E)

Sanal

Artar

Azalır
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D) 20

C) 18
E) 22

7. Yarıçapları eşit olan küresel ışık kaynağı ve
opak engel kullanılarak perde üzerinde yarı ve
tam gölge oluşturuluyor.

Bu düzenekte yarı gölgenin alanı küçültmek
için;
I. Engeli perdeye yaklaştırmak
II. Işık kaynağını engelden uzaklaştırmak
III. Engeli ışık kaynağına yaklaştırmak

Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.

işlerinden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?
(Işık kaynağı ve engelin merkezleri aynı doğrultu
üzerinde hareket etmektedir.)
A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

TROL TYT FİZİK DENEME SINAVI 5
1. Bir K cismi aynı
yerde önce havada,
sonra
havası
boşaltılmış bir fanus
içinde bir ip ile
asılıyor.

3. Özdeş ışık kaynağı ve radyometreler arasında
farklı uzaklıklar olacak şekilde bir deney
düzeneği kuruluyor.

Buna göre;
Bu bilimsel deneyin bağımlı, bağımsız ve
kontrol edilen değişkenleri aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gibidir?

I. K cismine uygulanan kaldırma kuvveti artar.
II. İpteki gerilme kuvveti değişir.
III. Cismin ağırlığı değişir.

A) Yalnız II
D) II ve III

B) Yalnız III

C) I ve III

E) I, II ve III

2. Aynı hacim ve sıcaklıkta aynı yatay zemin üzerine
damlatılan farklı cins A, B ve C sıvıları şekildeki gibi
dengede kalıyorlar.
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ifadelerinden hangisi ve hangileri doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)

Bağımlı
Değişken
Radyometre
Dönme Hızı
Işık Şiddeti
Uzaklık
Radyometre

Bağımsız
Değişken
Dönme Hızı
Uzaklık
Radyometre
Dönme Hızı
Işık Şiddeti

Kontrol
Grubu
Işık Şiddeti
Radyometre
Uzaklık
Işık Kaynağı
Dönme Hızı

4. Şekildeki görüldüğü gibi M-N noktaları
arasında salıncakta çocuk sallanmaktadır.
Çocuğun M-N arasında gidiş ve geliş süreleri
eşittir.

Buna göre A, B ve C sıvıları ile ilgili olarak,
I. Kohezyon kuvveti en fazla olan sıvı A sıvısıdır.
II. Yüzey gerilim kuvveti arasında Fc > Fb > Fa
ilişkisi vardır.
III. Yüzeyi en fazla A sıvısı ıslatmıştır.

Çocuğun hareketi ile ilgili olarak;

ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

ifadelerinden hangisi veya hangileri
doğrudur?

A) I, II ve III
D) I ve II

B) Yalnız I

C) Yalnız III
E) II ve III

I. Periyodik bir harekettir.
II. Sallanma hareketi dalga oluşturur.
III. Çocuğun sürati sabittir.

A) I, II ve III
D) I ve II

B) Yalnız I

C) Yalnız III
E) II ve III

5. Şekildeki elektrik devresinde K, L ve M lambaları
çevreye ısı yaymaktadır. Yaydıkları ısı enerjisi EK,
EL ve EM şeklindedir.

7. Daire şeklindeki pist dört eşit parçaya
bölünmüştür. Pist üzerindeki Y ve Z araçları
sabit süratlerle aynı anda şekildeki noktalardan
harekete başlıyor. Araçlar belirtilen yönlerde
çembersel hareket yapıyorlar.

A) EM > EK = EL

B) EL > EM > EK

C) EK = EL = EM

D) EK = EL > EM
E) EM > EL > EK

6. Ülkemizde sıklıkla beton ve demir çubuk birlikte
kullanılarak binaların dayanıklılığı artırılır. Yıl
boyunca binanın sıcaklığı değişmesine rağmen
binanın kolon ve kirişlerinde bozulma olmaz.
Betonarme binalar uzun yıllar sağlam bir şekilde
ayakta kalır.

Hidayet TERECİ – www.fencebilim.com

Buna göre lambaların çevreye yaydıkları ısı
enerjileri arasındaki büyüklük ilişkisi
aşağıdakilerden hangisi gibidir?

Y ve Z aracı ilk kez L noktasında yan yana
geldiğine göre;
I. İlk kez yan yana geldiklerinde Y aracının hız
büyüklüğü Z aracından fazladır.
II. Z aracı pisti bir kez tur attığında Y aracı 3 tur
atar.
III. Z aracı ilk kez K noktasına geldiği anda, Y
aracı K noktasına gelir.
ifadelerinden hangisi veya hangileri
doğrudur?

A) I, II ve III
D) II ve III

B) I ve II

C) I ve III

E) Yalnız I

Sıcaklık değişmesine rağmen binanın sağlam
kalmasının beton ve demirin hangi özelliğinin
birbirine çok yakın olmasından dolayıdır?

A) Yoğunluk

B) Dayanıklılık C) Erime sıcaklığı

D) Genleşme katsayısı

E) Isı iletim katsayısı

Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.

TROL TYT FİZİK DENEME SINAVI 6
1. Fizik deney ve ölçmeye dayalı pozitif bir bilim dalı
olduğundan, ölçme sonuçları anlaşılır bir biçimde
ifade edilmelidir. Fizikte bazı büyüklükler sayılarla
ifade edilebildiği halde, bazılarının ifade
edilebilmesinde sayılar yeterli olmamaktadır.

3. K, L ve M iletken cisimleri yüksüzdür. K-L ve
L-M cisimleri arasına ince karton konuluyor. M
cismi iletken kablo ile topraklanmıştır. K
cismine pozitif yüklü cisim sadece
yaklaştırılıyor. Bir süre sonra topraklama
kesilerek pozitif yüklü cisim uzaklaştırılıyor.

Bir öğrenci laboratuvarda sırasıyla kronometre,
barometre, termometre, dinamometre ve eşit kollu
terazi ilgili fiziksel nicelikleri ölçüyor.
Buna göre hangi ölçüm aleti ile ölçülen fiziksel
büyüklük diğerlerine göre farklı biçimde ifade
edilmiştir?
B) Barometre

D) Dinamometre

C) Termometre

E) Eşit kollu terazi

2. Sürtünmelerin önemsenmediği K-L, L-M, M-N
yollarında S cismi sabit F kuvvetiyle eşit yol alıyor.
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A) Kronometre

Buna göre K, L ve M cisimlerinin son yük
durumu ne olur?

A)
B)
C)
D)
E)

K

L

M

Nötr
Nötr
Negatif
Nötr
Pozitif

Nötr
Nötr
Pozitif
Nötr
Nötr

Pozitif
Nötr
Pozitif
Negatif
Negatif

4. Su içine konulan eşit bölmeli K cismi
Şekil I’deki gibi dengede kalıyor. K cismi
üzerine özdeş iki M bilyesi konulduğunda Şekil
II’deki gibi dengede kalıyor.

K-L, L-M, M-N yolları arasında S cismi üzerinde
yapılan net işler WKL, WLM, WMN şeklindedir.
Buna göre S cismi üzerinde yapılan net işler WKL,
WLM, WMN işleri arasındaki ilişki hangisi gibidir?
(K-L yolu ile M-N yolu paraleldir. F kuvveti bütün
yolar boyunca yola paraleldir.)
A) WKL = WLM = WMN

B) WKL > WLM > WMN

C) WMN = WKL > WLM

D) WMN > WLM > WKL

E) WMN > WKL = WLM

Buna göre K cismi ile M bilyesinin ağırlıkları
oranı nedir?
A) 3

B) 2
D) 0,5

C) 1
E) 0,1

5. Hava ortamında bir hoparlör çevreye ses
yaymaktadır. Ses dalgaları saf su ve deniz suyu
ortamlarında yayılmaktadır. Sesin havadaki hızı Vh,
sudaki hızı Vs, deniz suyundaki hızı Vd şeklindedir.

7. Bir cismin kütle-özkütle grafiği şekildeki
gibidir.

Yukarıdaki grafiğe göre I ve II. bölgelerde
cismin kütle- hacim grafiği aşağıdaki
grafiklerden hangisi gibi olur?

A) Vd > Vs > Vh

B) Vd = Vs = Vh

C) Vs > Vd > Vh

D) Vh > Vd > Vs
E) Vh > Vs > Vd

6. Gündelik yaşamda sıcaklık ve ısı ile ilgili birçok olay
yaşarız. Buzdolabının derin dondurucusu çok soğuk
iken ısı verilen düdüklü tencerede sıcaklık o kadar
artar ki zor pişen nohut direnemez.
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Buna göre bu ortamlarda ses dalgalarının hızları
arasındaki ilişki hangisi gibidir?

Isı ve sıcaklık konusu ile ilgili olarak;
I- Maddelerin ısısını kalorimetre kabı ölçer.
II- Saf maddeler için özısı ayırt edici bir özelliktir.
III- Bir cisme ısı verildiğinde iç enerjisi artar.
ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) I ve II

B) Yalnız I
D) II ve III

C) Yalnız II

E) I, II ve III

Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.
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1. Isıca yalıtılmış bir oda içine bir kap içinde 25 0C
sıcaklığında sıvı konuluyor. Odanın sıcaklığı
termometre ile 40 0C olarak ölçülüyor.

3. Durmakta olan kütleleri sırasıyla m, 2m, 3m
olan K, L ve M cisimlerine F, 2F ve 2F
kuvvetleri eşit x yolu süresince etki ediyor.
Cisimlerin x yolu sonunda hızlarının büyüklüğü
VK, VL ve VM oluyor.

Yeterince zaman geçtiğinde,

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

2. Yatay bir düzlemde
hareketli olan K
cismine zemine paralel
ve birbirine dik olarak
6 Newton ve
8 Newton’luk iki kuvvet
etki ettiği
görülmektedir.

I- Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 10 Newton dur.
II- Cismin hareket enerjisi sabittir.
III- Cismin enerjisi değişmez.

D) Yalnız II

A) VK = VL = VM

B) VL = VM > VK

C) VM > VL > VK

D) VK = VL > VM
E) VM > VK = VL

4. Fiziksel büyüklüklerle ilgili olarak;

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) I, II ve III

B) I ve III

D) II ve III

ifadelerinden hangisi doğrudur?
B) I ve III

Sürtünmeler ihmal edildiğine göre cisimlerin
hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki
nasıldır?

I- Elektrik akım şiddeti temel ve vektörel bir
büyüklüktür.
II- Özkütle ve kütle türetilmiş büyüklüktür.
III- Ağırlık ve kuvvet vektörel büyüklüklerdir.

K cismi sabit hızla hareket ettiğine göre;

A) I ve II
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I- Sıvının denge sıcaklığı 40 0C dir.
II- Sıvının iç enerjisi artmıştır.
III- Sıvının yoğunluğu artmıştır.

C) Yalnız III
E) I, II ve III

C) Yalnız III
E) Yalnız II

5. Su derinliği sabit olan dalga leğenine belirli bir
yükseklikten taş serbest bırakılıyor. Taş suya
düştükten sonra suda yüzmekte olan lastik ördeğin
hareketi şekildeki gibi gözlemleniyor.

7. Aralarında d uzaklığı bulunan özdeş iki
mıknatıs Şekil-I de görüldüğü gibi dengededir.
İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1
ve T2 olmaktadır.

Buna göre belirli bir amaç için tasarlanan bu
etkinlikte öncelikle gösterilmek istenilen ilke
aşağıdakilerden hangisidir?

Mıknatıslar arasındaki uzaklık 2d olacak
şekilde Şekil-II durumuna getirildiğinde T1 ve
T2 ip gerilme kuvvetleri ile ilgili olarak;

A) Su dalgası aynı anda hem enine hem boyuna
yayılır.
B) Su dalgasının enerjisi genliğine bağlıdır.
C) Su dalgasının hızı derinliğe bağlıdır.
D) Su dalgası enerji taşırken madde taşımaz.
E) Su dalgasının yayılması için maddesel ortama
ihtiyaç vardır.
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6. Şekildeki elektrik devresinde K, L, M ve N
lambaları ışık vermektedir. K ve L lambasından i1, M
lambasından i2 ve N lambasından i3 akımları
geçmektedir.

I- T1 azalmıştır.
II- T2 artmıştır.
III- T1>T2 dir.
IV- T2>T1 dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III

E) II, III ve IV

Bu devreye göre;
I- K ve L lambalarının parlaklıkları eşittir.
II- i2 akımı i1 akımından büyüktür.
III- i3 akımı en büyüktür.
IV- En parlak N lambası yanmaktadır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) I, II, III ve IV

B) Yalnız III

D) I, II ve III

E) I, III ve IV

C) II ve IV

Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.
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1. Fizikte birçok teori ve yasa bulunmaktadır.
Örneğin; kütle çekim yasası ve Bohr atom teorisi
gibi.

3. Dokuzuncu sınıfa giden Mehmet bir ısı iletim
aleti kullanarak bilimsel çalışma yapmak istiyor.
Isı iletim aletinde eşit boyda dört farklı metal
bulunmaktadır. Metal uçlarına mum
damlatılacak ve toplu iğneler dik olacak şekilde
mumlara tutturulacaktır. Isı aletinin merkezine
ispirto ocağı ile ısı verilecek ve ısı iletim yoluyla
yayılıp mumlar eriyince iğneler devrilecektir.

Teori ve yasalar ile ilgili olarak;
I- Yasalar evrende daha çok “Nasıl?” sorusuna cevap
aranmaktadır.
II- Yasalarda çoğu zaman matematiksel modeller
kullanılır.
III- Bazı teoriler, içinde yasa barındırır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

2. Sürtünmelerin önemsenmediği eğimli yolda bir
cisim K durumundan ilk hızsız harekete başlıyor.
Cismin, L ve M durumlarındaki hızlarının büyüklüğü
sırasıyla VL ve VM oluyor.
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A) Yalnız I

Mehmet bilimsel çalışma için bilgi topladıktan
sonra bir hipotez kuruyor.
Bu bilimsel
araştırmanın değişkenleri aşağıdaki gibi oluyor.
Bağımsız
Değişken
Metal cinsi

Bağımlı
Değişken
Süre

Kontrol Grubu
Uzunluk, iğne

Buna göre araştırmada Mehmet’in hipotez
cümlesi hangisi gibidir?
A) Birim zamanda verilen ısı miktarı arttıkça
iğnelerin devrilme süresi azalır.
B) Metallerin cinsleri farklı olursa toplu iğnelerin
devrilme süreleri farklı olur.
C) Metalin boyu arttıkça toplu iğnenim devrilme
süresi artar.
D) Süre arttıkça metallin sıcaklığı artar.
E) Metalin cinsi değiştikçe metalin uzama
miktarı değişir.

Buna göre VL ile VM hızları arasındaki ilişki hangisi
gibi olur?
A) VL = VM

B)

D) VL = 2VM

VL = V M
E) 2VL =

C) 2VL = VM
VM

Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.

4. Ağustos ayında havalar çok sıcak geçtiğinden
klimalar çok fazla elektrik enerjisi tüketmektedir.
Emekli olan ve cari açığı düşünen Mustafa amca
elektrik enerjisinden tasarruf yapmayı planlıyor.
Elektrik enerjisinin kilowatt-saat birim fiyatı 25
kuruş ve klimanın gücü 1000 watt tır.

6. Noktasal I ışık kaynağından çıkan ışınlar farklı
yüzeyleri aydınlatıyor. Şekilde görülen yüzeyler
üzerinde K, L ve M noktalarındaki aydınlanma
şiddetleri EK, EL ve EM oluyor.

A) 1

B) 1,5
D) 3

C) 2
E) 3,5

5. Yatay zemin üzerinde duran
düzgün metal dikdörtgen prizma
kap içinde şekildeki gibi hava ve su
bulunmaktadır. Ortam sıcaklığı
10 oC ve basıncı 1 atm dir. Tavana
iple bağlanan K cismi dengede
dururken ipteki gerilme kuvvetinin
büyüklüğü T oluyor. Kap
tabanındaki sıvı basıncı Psıvı, kap
içindeki havanın basıncı Phava ve kabın zemine yaptığı
basınç kuvveti Fkap dır.
Ortam sıcaklığı ∆T kadar artırıldığında T, Psıvı, Phava
ve Fkap büyüklüklerinden hangisi kesinlikle
değişmez?
(Yerçekimi ivmesi ve gaz çözünürlüğünü sabit olarak
kabul edilecektir.)
A) T ve Psıvı

B) Psıvı, Phava ve Fkap

D) Fkap

C) Yalnız Fkap

E) T, Psıvı ve Fkap
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Buna göre Mustafa amca bir ayda 15 TL tasarruf
yapabilmesi için günde kaç saat klimayı daha az
çalıştırmalıdır? (Bir ay 30 gün olarak alınacaktır.)

Buna göre K, L ve M noktalarındaki aydınlanma
şiddeti büyüklükleri arasındaki ilişki hangisi
gibidir? (Bölmeler eşittir.)
A) EL>EK=EM

B) EK=EL=EM

D) EL>EK>EM

C) EL>EM>EK

E) EK>EL>EM

7. Sıcaklıkları aynı olan K, L ve M ortamlarının
açık hava basıncı barometre yardımı ile
ölçülüyor.

Yukarıdaki şekilde barometrelerin gösterdiği
cıva yüksekliklerine göre K, L ve M ortamlarının
açık hava basıncı PK, PL ve PM arasındaki ilişki
nasıldır?
A) PK < PL = PM

B) PK = PL = PM

C) PL = PM < PK

D) PL < PK < PM
E) PK < PL < PM
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1. Fizik dersinde Hidayet öğretmen “Maddenin gaz,
sıvı, katı ve plazma olmak üzere 4 hali vardır.”
şeklinde bir bilgi verir. Acar ve araştırmacı Beyza ise
“Maddenin süper akışkan, süper iletken gibi
tanımlanmış birçok hali bulunmaktadır.” şekilde
derste itiraz ederek verilen bilginin eksik olduğunu
ifade eder.

3. Nevşehir ilinde Peri Bacaları turistlerin çok
fazla ilgisini çekmektedir. Kapadokya
bölgesinde dünya harikalarını kuş bakışı
görmek isteyen tatilciler uçan balonları sıklıkla
kullanmaktadır. Peri bacalarının yanında yatay
zemin üzerinde duran uçan balon zemine
basınç uygulamaktadır.

A) Maddenin hali ile ilgili Kimyacılar daha doğru
sınıflandırma yapar.
B) Maddenin hali görecelidir.
C) Bilimsel bilgiler mutlak değildir.
D) Maddeler ısı alarak hal değiştirebilir.
E) Maddenin hali ortam şartlarından etkilenir.

2. Bir ortamda katı hale bulunan küp şeklindeki
demir parçanın özkütle-kütle değişim grafiği
şekildeki gibidir.
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Yukarıdaki geçen durumla ilgili hangi ifade
doğrudur?

Uçan balonun zemine uyguladığı basıncın
büyüklüğü;
I- Uçan balonun kütlesi
II- Yerçekimi ivmesi
III- Balonun hacmi
IV- Selenin taban alanı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A) I ve II
D) I, II ve IV
Grafiğe göre demir parçanın I., II. ve III.
bölgelerinde sıcaklık değişimi hangisi gibi olur?

A)
B)
C)
D)
E)

I
Sabit
Sabit
Artmakta
Sabit
Azalmakta

II
Sabit
Artmakta
Sabit
Azalmakta
Sabit

III
Sabit
Azalmakta
Sabit
Artmakta
Artmakta

B) I ve IV

C) I ve III
E) I, II, III ve IV

4. K ve L kaynakları arasına esnek bir yay
gerilmiştir. K ve L kaynakları sırası ile X ve Y
dalgalarını oluşturuyor. Dalgalar ve hareket yönleri
şekildeki gibidir. Bölmeler eşit aralıktadır.

6. Özdeş üç mıknatıs yatay zemine sabitlenmiş
duvarlar arasında şekildeki gibi sabit
tutulmaktadır. Mıknatıslar serbest
bırakıldığında sadece L kutuplu mıknatıs
şekildeki gibi ok yönünde hareket etmeye
başlıyor.

Buna göre X ve Y dalgalarının;
Buna göre mıknatısların K, L ve M kutup
işaretleri hangisi gibi olabilir?

I- Dalga boyu
II- Frekansı
III- Hızı
IV- Genliği
niceliklerinden hangileri aynıdır?
A) Yalnız II

B) II ve IV

D) III ve IV

C) I, III ve IV
E) Yalnız IV

5. Hatice özdeş 3 lamba, pil, anahtar ve iletken
kablo ile şekildeki devreyi kuruyor ve lambaları
gözlemliyor.
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(Sürtünmeler önemsenmemektedir.)

A)
B)
C)
D)
E)

K
S
N
S
N
S

L
S
S
N
N
S

M
N
N
S
N
S

7. K merceği ve iki düz aynanın birleşiminden
oluşan M aynası şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
K merceğine tek renkli I1, I2 ve I3 ışınları
gönderiliyor. Bölmeler eşit aralıklıdır.

Hatice, S anahtarını açtıktan sonra;
I – M lambası yanmaya başlar.
II- En parlak K lambası yanar.
III- L lambasının parlaklığı değişmez.
Buna göre I1, I2 ve I3 ışınlarından hangileri
kendi üzerinden geri döner?

durumlarından hangilerini gözlemler?

A) II ve III

B) I ve II
D) Yalnız II

C) Yalnız I
E) I, II ve III

A) Yalnız I2
D) I2 ve I3

B) I1 ve I2

C) I1 ve I3
E) I1, I2 ve I3
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1. Hacmi sabit olan metal kap içinde gaz ve su
şeklideki dengede bulunmaktadır. Bu durumda K
noktasındaki basınç PK, gaz basıncı PGaz ve piston
üzerindeki sıvı basınç kuvveti FSıvı oluyor.

3. Uzayda hareket eden
bir meteorun sıcaklığı 225
Kelvin dir. Bir süre sonra
meteorun sıcaklığı
kızılötesi termometre ile
148 Kelvin olarak
ölçülüyor.
Buna göre meteorun sıcaklığının azalması;
I- Konveksiyon
II- İletim
III- Işıma
kavramlarından hangileri ile ilgilidir?

Su sızdırmaz piston X seviyesine kadar itildiğinde
PK, PGaz ve FSıvı büyüklüklerinden hangileri artar?

A) Yalnız I

A) PK, PGaz ve FSıvı

B) PK ve PGaz

D) PK, PGaz ve FSıvı

C) PK ve PGaz

E) Yalnız PGaz

2. Düzgün bir yolda şekildeki traktörün ön tekeri K
noktasından L noktasına dönerek geliyor.
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(Çözünürlük ihmal edilmektedir.)

B) I ve III

D) I, II ve III

C) II ve III
E) Yalnız III

4. Zeynep, sürtünmenin önemsenmediği ortamda
yatay zemin üzerinde durmakta olan K kutusuna
şekilde görüldüğü gibi α açısı yapacak şekilde
sürekli ve sabit F kuvveti uyguluyor.

K cismin X yolu sonunda V hızına sahip oluyor.
Buna göre V hızının büyüklüğü;
Traktörün hareketi ile ilgili olarak,
I- Konumu değişmiştir.
II- Aldığı yol ile yer değiştirmesi aynıdır.
III- Tekerleklere sürtünme kuvveti etki etmiştir.

I- K’nın kütlesine
II- X yoluna
III- F kuvvetine
IV- α açısına

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A) I, II ve III
D) I ve II

B) II ve III

C) I ve III
E) Yalnız I

A) II ve III
D) I, II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II, III ve IV

5. Yan yana durmakta olan K ve L elektroskopları
şekildeki gibi pozitif ve negatif elektrik yükleriyle
yüklenmiştir. Başlangıçta K ve L elektroskoplarının
yaprakları arasındaki açılar eşittir ve yük miktarları
QK ve QL dir.

6. Özlem özdeş pil ve lambalar kullanarak Şekil I
ve Şekil II'deki elektrik devrelerini kuruluyor. K, L,
M ve N lambalarının parlaklıklarını ve ışık vermek
sürelerini tespit ediyor.

Buna göre K, L, M ve N lambaları ile ilgili olarak;

Buna göre;
I- Başlangıçta QK=QL dir.
II- L elektroskopunun yaprakları arasındaki açı
artmıştır.
III- K elektroskopunun yaprakları arasındaki açı
azalmıştır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız II
D) II ve III

B) I ve II

C) I, II ve III
E) I ve III

I- K ve M eşit parlaklıkta yanar.
II- L lambası, N lambasından daha uzun süre ışık
verir.
III- K ve N eşit süre ışık verir.
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Metehan yüksüz ebonit çubuk ve yün kumaşı alarak
uzun süre birbirine sürtüyor. Bu işlemden sonra
ebonit çubuğu şekildeki gibi K ve L
elektroskoplarına sadece yaklaştırıyor ve
elektroskopun yapraklarını gözlemliyor.

İfadelerinden hangileri Özlem’in bulguları ile
aynıdır? (İletken kablo ve pillerin dirençleri
önemsenmemektedir.)
A) Yalnız I

B) I ve II
D) II ve III

C) I, II ve III
E) I ve III

7. Kırmızı ışın K ortamından L ortamına normalle
α açısı yapacak şekilde gönderildiğinde Şekil I’de
görüldüğü gibi kırılıyor.

Kırmızı ışın L ortamından K ortamına normalle α
açısı yapacak şekilde gönderildiğinde Şekil II’de
gösterilen hangi yolları izleyebilir?
A) 1 ve 2

B) 1, 2 ve 3

D) 1, 2, 3 ve 5

C) 4 ve 5
E) Yalnız 1

TROL TYT FİZİK DENEMESİ 11
1. Yük durumu bilinmeyen
elektroskopa negatif yüklü
K cismi yalıtkan sapından
tutularak d mesafesine
kadar yaklaştırılıyor. Bir
süre sonra elektroskopun
yapraklarının arasındaki açı
α oluyor. Son durumda
yapraklar arasındaki açı ilk
durumdaki açıdan daha büyüktür.

3. K, L, M, N ve P araçlarının zamana göre farklı
niceliklerinin grafikleri şekilde görülmektedir.

Buna göre elektroskopun yük durumu;
I- Yüksüzdür
II- Negatif yüklüdür.
III- Pozitif yüklüdür.

Grafiklere göre hangi araçlar düzgün doğrusal
hareket yapmaktadır?

A) I ve II

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

2. X ve Y metal cisimleri Şekil I’de görülmektedir.
Negatif yüklü X cismi yalıtkan eldivenle tutulup
Şekil II’deki gibi nötr Y cismine temas ettiriliyor.

Buna göre Şekil II’de görünen K, L ve M
noktalarındaki elektrik yük durumları hangisi gibi
olur?

A)
B)
C)
D)
E)

K
Pozitif
Nötr
Negatif
Nötr
Negatif

L
Negatif
Nötr
Negatif
Negatif
Nötr

M
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Nötr
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hangisi gibi olabilir?
A) Yalnız L

B) L ve M

D) N ve P

C) K, M ve P
E) M ve P

4. Ali, laboratuvar ortamında metal bir kabın içine
termometre bıraktıktan sonra kabı yarısına kadar
bir sıvı dolduruyor. İspirto ocağı ile kaba ısı
vererek kaptaki sıvının zaman göre sıcaklık
değişim değerlerini not ediyor. Elde ettiği verilerle
aşağıdaki grafiği çiziyor.

Bu grafiğe göre;
I- Sıvı bir karışımdır.
II- Hal değişimi iki kez olmuştur.
III- Sıvı taneciklerinin hareketliliği sürekli artmıştır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
(Buharlaşma ihmal ediliyor.)

A) I ve II

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

5. X tahtası, kaptaki su
içerisinde şekildeki gibi
dengedir. Bu durumda kabın
tabanında bulunan K
noktasında sıvı basıncı PK, sıvı
tarafından tahtaya uygulanan
kaldırma kuvveti FX, tahtanın
sıvı içinde batan kısmının
hacmi VTahta dır. X tahtası üzerinde bulunan buz ısı
alarak erimeye başlıyor. Oluşan su kap içindeki
suya karışıyor.

7. K aracı doğu yönünde L aracı ise kuzey yönünde
hareket etmektedir.

A)
B)
C)
D)
E)

PK
Artar
Değişmez
Azalır
Artar
Değişmez

FX
Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar
Azalır

VTahta
Azalır
Değişmez
Azalır
Değişmez
Azalır

6. Hava ortamında hoparlörde üretilen ses dalgaları
sıcaklıkları artan K, L ve M hava ortamlarından
geçerek ilerliyor.
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Buzun erime süresince PK, FX ve VTahta nicelikleri
nasıl değişir?

K aracındaki sürücü M aynasına baktığı süre
boyunca L kamyonetini zahiri, düz ve küçük olarak
görüyor.
Buna göre M aynası;
I- Düz ayna
II- Çukur ayna
III- Tümsek ayna
çeşitlerinden hangileri olabilir?

A) Yalnız I
D) I ve III

B) I ve II

C) II ve III
E) Yalnız III

Buna göre ses dalgası K, L ve M ortamlarından
geçerken hızı, frekansı ve dalgaboyu nasıl değişir?
Hızı
A) Artar
B) Artar
C) Değişmez
D) Azalır
E) Artar

Frekansı
Artar
Değişmez
Artar
Değişmez
Azalır

Dalgaboyu
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
Artar

Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.

TROL TYT FİZİK DENEMESİ 12
1. Yatay yol üzerinde X, Y ve Z araçları şekildeki gibi
görülmektedir. Gösterilen yönlerde ilk olarak X,
sonra Z ve en son olarak Y cismi harekete başlıyor.
Araçların hızları sabit ve VX, VY ve VZ şeklindedir.
Üç aracın ön ucu aynı anda K-L çizgisinden geçiyor.

3. Şekilde görülen kaptaki sıvı içinde X ve Y
cisimleri şekildeki gibi dengede durmaktadır.

Ortam sıcaklığı 20 oC kadar artırılıp X ile Y cisimleri
arasında ısıl denge sağlandığında X cismi
batarken, Y cismi yüzüyor. X ve Y cisimlerinin
genleşme katsayıları αX ve αY dır.
Buna göre,
I- VZ > VX dir.
II- Y aracının hızı en büyüktür.
III- VZ=VY dir
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

2. Özdeş dört mıknatıs şekildeki eğim açıları 55o ve
45o olan eğik düzlemlerde dengededir. K ve M
kutuplu mıknatıslar iplerle bağlanmıştır. Mıknatıslar
arasındaki uzaklıklar d1 ve d2 dir.

Sürtünmeler önemsenmediği göre,
I- Mıknatısların K ile L uçları zıt kutupludur.
II- d2 > d1 dir.
III- K ile M aynı kutupludur.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II
D) I ve III

C) I, II ve III
E) Yalnız II

I- Y cismine etki eden kaldırma kuvveti azalmıştır.
II- αY > αX dir.
III- X cisminin yoğunluğu artmıştır.
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A) Yalnız I

Buna göre;

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

4. İki çelik bilye L şeklindeki düzlem ayna önünde
şekildeki gibi durmaktadır. Aynalarda toplam 6
bilye görüntüsü oluşuyor.

Buna göre G noktasından bakan bir gözlemci kaç
tane bilyenin görüntüsünü görebilir?
A) 2

B) 3
D) 5

C) 4
E) 6

5. K, L ve M sıvıları özdeş deney tüplerinde
şekildeki gibi dengede kalmaktadır.

6. Şekilde görülen yüksüz elektroskopun metal
topuzuna bir süre yünlü kumaş sürtülüyor.

Buna göre bir zemin üzerine farklı noktalara
damlatılan K, L ve M sıvıları hangisi gibi kalabilir?

Buna göre;
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I- Elektroskopun yapraklar açılır.
II- Topuz negatif, yapraklar pozitif yüklenir.
III- Yapraklar hareket etmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

7. İç direnci önemsenmeyen pil ile dirençleri
sırasıyla 2R, 2R, R ve R olan K, L, M ve N
lambaları ile şekildeki gibi devre kuruluyor. M
lambasında bulunan tungsten metalinden
yapılmış flaman kopmuş durumdadır.

Buna göre devrenin kollarından geçen i1, i2 ve i3
akımlarının büyükleri arasındaki ilişki hangi
seçenekteki gibidir?
Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.

A) i3>İ1>İ2

B) i1=İ2=İ3

D) i1=İ3>İ2

C) i1>İ3>İ2
E) i3>İ2>İ1
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3. Nötr ebonit çubuk ve kumaş bir süre
birbirlerine sürtülerek durgun elektrikle
yükleniyor. Yüklü ebonit çubuk negatif yüklü
elektroskopun topuzuna dokunduruluyor.

Buna göre;
I- G ağırlığının büyüklüğü T gerilim kuvvetinden
büyüktür.
II- IGI = IFI dir.
III- K cisminin yoğunluğu sıvı yoğunluğundan
büyüktür.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

Buna göre elektroskop yapraklarının son durumu
ilk durumuna göre değişimi;

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve II
E) I ve III

2. Hızla gelişen teknolojik gelişmeler farklı
disiplinlerin bir arada çalışmasını zorunlu kılmıştır.
Biyofizik, fizikokimya, biyokimya disiplinler arası
çalışmaya örnektir. Fizik, kimya ve biyoloji bilim
dallarının alt alanları vardır. Bu alt alanlarında elde
edilen bilgiler teknolojide kullanılır. Örneğin;
yollarda araçların hız sınırlarını kontrol etmek için
radarlar vardır. Radarlar sayesinde hız sınırını aşan
araçlar tespit edilerek cezai işlem uygulanır.
Yukarıda anlatılan radarların bir aracın hızını tespit
etme yöntemi fiziğin hangi alt alanını daha fazla
ilgilendirmektedir?
A) Katıhal fiziği

B) Atom fiziği

C) Mekanik

D) Elektromanyetizma
E) Termodinamik
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1. Şekil I’de görülen taşırma kabına tavana iple bağlı
olan K cismi tamamen batırılıyor. K cismine sıvı
tarafından uygulanan kaldırma kuvveti F oluyor.
Şekil II’de ise taşan sıvının L kabına toplandığı
görülüyor. Bu sıvının ağırlığı ise G oluyor. (İp
önemsizdir.)

I- Biraz açılır.
II- Biraz kapanır.
III- Tamamen kapanır.
IV- Değişiklik olmaz
hangileri gibi olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

C) I, II ve IV
E) I, II ve III

4. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda özdeş
K, L ve M mıknatıslar ile şekildeki sistem
kuruluyor.

K-L ve L-M arasındaki mesafe d ve 2d dir.
L mıknatısı sabit tutulurken iplerdeki gerilme
kuvvetleri T1 ve T2 oluyor.
L mıknatısı serbest bırakıldığında,
I- L mıknatısı batı yönünde hareket eder.
II- T1 gerilme kuvveti artar.
III- L mıknatısı sabit ivmeli hareket yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız II

C) I ve II
E) I, II ve III

5. Şekilde görülen kapta bulunan su içinde G cismi
dengede kalıyor. Ayırma hunisinin musluğu açılarak
ispirtonun damlaması sağlanıyor. İspirto ile su
homojen olarak karışıyor.

6. Şekildeki düzenekte huniye dökülen su r1 ve r2
yarıçaplı borulardan geçerek düzenekten dışarıya
dökülüyor. Düzeneğin alt kısmında bulunan
sıvının kolları arasındaki seviye farkı x oluyor.

İspirtonun yoğunluğu sudan daha az olduğuna
göre G cisminin kaptaki en son denge durumu
hangisi gibi olur?

Buna göre x seviyesi, sıvının cinsi ρ, sıvının
yüksekliği, r1 ve r2 yarıçap değerlerinden
hangilerine bağlıdır?

C)

B)

D)

E)

A) r1 ve r2
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A)

B) r1 ve h

D) h, r1 ve r2

C) ρ, h, r1 ve r2
E) ρ, r1 ve r2

7. Şekilde görülen K, L ve M noktalarının hareket
yönleri görülmektedir.
I-

II-

III-

Buna I, II ve III. yaylarda olan dalgaların hareket
yönleri hangisi gibidir?

Yasal Uyarı: Sorular izin alınmadan asla
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dijital ortama
taşınamaz. Yasal uyarılara uymayanlar yasal
yükümlülük ve cezai sorumluluğu kabul etmiş
sayılır.

I.
A) doğu
B) batı
C) batı
D) doğu
E) batı

II.
batı
batı
doğu
doğu
batı

III.
batı
doğu
batı
batı
batı
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3. Deniz seviyesinde -10 oC sıcaklığındaki buza ısı
verilerek sıcaklığı +8 oC oluyor.

1. Ahsen K, L ve M dirençlerini şekilde görüldüğü
gibi birbirine paralel bağlayıp bir devre oluşturuyor.

Buna göre buzun hacim-sıcaklık grafiği hangisi
gibi olur?

Buna göre Ahsen’in ampermetreler ile ölçtüğü
akım şiddetleri i1, i2 ve i3 arasındaki ilişki hangisi
gibidir?
A) İ1 < İ2=İ3

B) İ1 < İ2 < İ3

D) İ3 < İ2 < İ1

C) İ1 = İ2 = İ3
E) İ2 < İ1 < İ3
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A1, A2 ve A3 ampermetrelerindeki akım şiddetinin
sırasıyla i1, i2 ve i3 olarak ölçüyor. K, L ve M
dirençlerinin boyları 2L, L, L ve kesitleri ise S, S ve
2S dir.

4. Aynı madden yapılan X ve Y yayları birbirine
bağlanmıştır. X yayında oluşturulan atmanın
yansıyan ve iletilen dalgaları şekildeki gibidir. lx X
yayındaki atmanın genişliği, ly ise Y yayındaki
atmanın genişliğidir.

2. Aşağıda bazı olaylar liste halinde verilmektedir.
- Isıtılan bir çivinin ışıma yapması.
- Kuvvet uygulanan tekerleğin hızlanması.
- Saçlarımızı tararken tarağın saçlarımızı çekmesi.
- Bakır telin iletkenliğinin ölçümlerle belirlenmesi.
Buna göre;
Buna göre aşağıdaki verilen fiziğin hangi alt dalı
liste halinde verilen olaylarla doğrudan
ilgilenmez?
A) Termodinamik

B) Katıhal Fiziği

C) Mekanik

D) Elektromanyetizma

E) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

I- X yayı Y yayından daha kalındır.
II- X yayında baş yukarı dalga oluşturulmuştur.
III- lx uzunluğu ly den büyüktür.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve III

B) I ve II

C) II ve III
E) I, II ve III

5. Zemin üzerinde
durmakta olan metal
kabın yüksekliğinin
yarısına kadar sıvı ile
doludur. K tahta
küresinin yarı hacmi sıvı
içinde batmış
durumdadır.
Bu durumda ipteki gerilme kuvveti T, kap
tabanındaki sıvı basıncı Psıvı ve gaz basıncı Pgaz
oluyor.

7. K kaynağından üretilen doğusal su dalgaları sığ
ortamdan derin ortama geçiyor.

Buna göre derin ortama geçerek ilerleyen su
dalgalarının görünümü hangisi gibi olur?

A)
B)
C)
D)
E)

Psıvı
Azalır
Artar
Artar
Değişmez
Artar

T
Artar
Değişmez
Azalır
Artar
Azalır

Pgaz
Değişmez
Azalır
Değişmez
Değişmez
Artar

6. Tümsek ayna önüne konulan aynı boydaki K ve
L cisimlerinin görüntüleri K’ ve L’ şeklinde oluyor.
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Kap ters çevrilerek zemine konulduğunda Psıvı, T
ve Pgaz nasıl değişir? (Gaz sıvıda çözünmüyor.)

- BAŞLAYAN HERŞEY BİTER. Buna göre K’ ve L’ görüntüleri ile ilgili olarak,
I- L’ nin boyu K’ den uzundur.
II- K’ görüntüsü tümsek aynaya daha yakındır.
III- K’ ve L’ görüntüleri odak ile ayna arasındadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
D) I ve II

B) II ve III

C) I ve III
E) Yalnız III

Kozmik Bilgi
Önemli olan zeki olmak değil
aklını doğru kullanmaktır.
Einstein başarılı olmasını zeki
olmasına değil sorunların
üzerine gitmesine,
problemlerden kaçmamasına
ve mücadeleden yılmamasına
bağlar. Asla pes etmek yok!

TROL TYT FİZİK DENEMELERİ CEVAP ANAHTARI
TYT 1

1-A, 2-D, 3-B, 4-E, 5-D, 6-C, 7-A

TYT 2

1-C, 2-B, 3-D, 4-B, 5-C, 6-D, 7-A

TYT 3

1-E, 2-B, 3-E, 4-D, 5-B, 6-B, 7-C

TYT 4

1-E, 2-C, 3-B, 4-E, 5-B, 6-A, 7-B

TYT 5

1-A, 2-E, 3-B, 4-B, 5-C, 6-D, 7-D

TYT 6

1-D, 2-C, 3-D, 4-C, 5-A, 6-D, 7-A

TYT 7

1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-D, 6-B, 7-B

TYT 8

1-E, 2-B, 3-B, 4-C, 5-D, 6-C, 7-E

TYT 9

1-C, 2-B, 3-E, 4-E, 5-B, 6-A, 7-B

TYT 10

1-E, 2-C, 3-E, 4-E, 5-A, 6-A, 7-B

TYT 11

1-E, 2-B, 3-D, 4-A, 5-E, 6-B, 7-E

TYT 12

1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-A, 6-A, 7-A

TYT 13

1-D, 2-D, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-B

TYT 14

1-B, 2-E, 3-A, 4-B, 5-A, 6-C, 7-D

TYT FİZİK DENEME SINAVI 1 CEVAP ANAHTARI ve ÇÖZÜMLERİ
Cevaplar Anahtarı: 1-A, 2-D, 3-B, 4-E, 5-D, 6-C, 7-A
Cevap 1. Katıhal fiziği katı (yoğun) haldeki
maddelerin elektriksel, optik, manyetik,
esneklik vb. özelliklerini inceler.
Cevap A) Katıhal fiziği

Cevap 6. Dinamik ve statik sürtünme grafikten
görülmektedir. Cisim hareket etmiştir. (I. öncül
doğru).
Cisim harekete başladığı anda sürtünme
kuvvetinin en yüksek olduğu grafikte görülüyor
(II. öncül doğru).
Cismin hareket etmediğin bölümde net kuvvet
sıfırdır. Kuvvetler zıt yönlüdür. Bu yüzden
kuvvetler eşit değil, büyüklükleri eşittir. Trol var!
(III. öncül yanlış.)
Cevap C) I ve II

Cevap 3. Kuvvet ve kuvvet doğrultusunda
hareket olduğu için iş yapılmıştır (I. öncül
doğru). Sürtünmeden dolayı çivinin sıcaklığı
artar (II. öncül doğru). Etki-tepki kuvvetinin
büyüklüğü eşittir. Çivi uçları arasındaki basınç
farkından dolayı tahtada ilerler (III. öncül
yanlış).
Cevap B) I ve II
Cevap 4. Isı alış verişinde her zaman hal
değişimi olmaz (I. öncül kesin değil).
Isının akış yönü her zaman sıcak olandan soğuk
olana doğrudur (II. öncül doğru).
Aynı maddeden yapıldığı için (özısılar eşit)
denge sıcaklığı kütlesi büyük olana daha yakın
olur (III. öncül doğru).
Isıl dengeye gelince sıcaklık eşit olur (IV. öncül
doğru).
Cevap E) II, III ve IV

Cevap 5. Yağmur yağdıktan sonra ağaç
yaprakları üzerinde küre şeklinde yağmur
damlaları gözlenir. Su damlacıkları …yüzey
gerilimi... etkisi ile yüzey alanı en aza inerek
küre şeklini alır. Yüzey geriliminde kohezyon
çekim kuvveti etkilidir.
Cevap D) Yüzey Gerilimi

Hidayet TERECİ – www.fencebilim.com

Cevap 2. Su seviyesi azaldıkça M
musluğundaki sıvı basıncı azalır. Bu yüzden M
musluğundan sıvı akış miktarı zamanla azalır.
Zamana göre kütle miktarının azalma grafiği
düzgün olmaz. Önce azalma çok zamanla
azalma olacak şekilde olur. Musluk biraz
yukarıda olduğu için kapta su kalır ve basınç
sıfır olmaz (Trol var!). Grafiğin eğimi önce çok
sonra azalacak şeklinde olmalıdır.
Cevap D)

Cevap 7. Yüklü cisimler yüksüz cisimleri
çekerler. Trol var! K ve L birbirini ittiği için
kesinlikle aynı cins yüklüdür (I. öncül doğru). K
ile M birbirini çektiği için M yüklü veya yüksüz
olabilir (II. ve IV öncül kesin değil). Açılar belirli
olmadığı için cisimlerin özdeşliği hakkında kesin
bir şey söylenemez (III. öncül kesin değil).
Cevap A) Yalnız I

TYT FİZİK DENEME SINAVI 2 CEVAP ANAHTARI ve ÇÖZÜMLERİ
Cevaplar Anahtarı: 1-C, 2-B, 3-D, 4-B, 5-C, 6-D, 7-A
Cevap 1. Sıvıların kaldırma kuvveti cismin
batan hacmine bağlıdır. K cisminin batan hacim
arttığı için kaldırma kuvveti artmıştır (I ve III.
öncül doğru). Kaba sıvı eklendiği için kabın
kütlesi artar (II. öncül yanlış).
Kaldırma kuvveti artarsa tepki kuvveti azalır
(IV. öncül yanlış).
Cevap C) I ve III

Cevap 5. L ampulü kısa devre olur ve akım
geçmez. Çünkü ampermetre L lambasının uçlarına
paralel bağlanmıştır.
K ve M lambaları seri bağlı olduğu için eşit
şiddette akım geçer. Lambalar özdeş denilseydi
parlaklıkları eşit olurdu. Fakat lambaların özdeşliği
hakkında bilgi yok (I. öncülde kesinlik yok).
Akım her zaman artı kutuptan eksi kutba doğrudur
(II. öncül kesin doğru).
Pilin uçları arasındaki toplam gerilim, iki lambanın
gerilimleri toplamıdır. Harf tekniği de
uygulanabilir (III. öncül kesin doğru).
Cevap C) II ve III

Cevap 3. Araçlar zıt yönde hareket ediyor. Hız
zaman grafiğinde üst bölüm artı ise alt bölüm
eksi yön olarak kabul edilir. D seçeneğinde hızzaman grafikte bir araç grafikte üst diğer araç
alt bölümdedir.
Cevap D)

Cevap 4. Ses şiddeti genliğe bağlıdır. Yani tel
aşağı yukarı ne kadar uzun mesafe ile hareket
ederse (titreşirse) sesin şiddeti o kadar fazla
olur. Genlik telin denge noktasından uzaklığıdır.
Telin ince, kalın, uzun, kısa veya cinsi sesin tiz
veya pes olmasını etkiler. O halde tele ne kadar
sert vurulursa o kadar şiddetli ses çıkar.
Cevap B) Yalnız III
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Cevap 2. Direnci yüksek olan tel kullanılırsa
yıldırım toprağa ulaşıp nötrleşemez. Bu ise
düştüğü yere zarar açmasına neden olur.
Cevap B) Direnci yüksek tel kullanılır.

Cevap 6. Gerilim artarsa akım artar ve çekim gücü
artar (1). Sarım sayısı elektromıknatıstık etki
doğru orantılıdır (2). Kullanılan mıknatısın
manyetik şiddeti de etkiler (3). Uzaklık arttıkça
mıknatısın çekim etkisi azalır (4). İletkenin cini
değişirse direnç değişir. Direnç değişince akım
değişir ve bobinin çekim etkisi değişir (5)
Sadece bobinin kesitine bağlı değildir.
Cevap D) 5

Cevap 7. Opak X cisminin kendisi Y cisminin
aynadaki görüntüsünü görmeye engel olur. X
cisminin görüntüsü ise Z cisminin aynadaki
görüntüsünü görmeye engel olur. Sadece düzlem
aynada X cisminin aynadaki görüntüsü kolaylıkla
görülür.
Cevap A) Yalnız X

TYT FİZİK DENEME SINAVI 3 CEVAP ANAHTARI ve ÇÖZÜMLERİ
Cevaplar Anahtarı: 1-E, 2-B, 3-E, 4-D, 5-B, 6-B, 7-C
Cevap 1. Kaba eklenen su miktarı ne kadar
olmadığı için karışımın yoğunluğu çok
azalabilir. Bu durumda K cismi askıda kalabilir
veya batabilir. (I ve II öncülde kesinlik yok).
Kaptaki karışımın yoğunluğu kesinlikle
azalacağı için K cisminin batan hacmi artar (III
öncül doğru).
Cevap E) Yalnız III

Cevap 3. İş = Kuvvet x Yol dur.
F3 azaltılırsa sürtünme kuvveti azalır ve net iş
artar (I. öncül doğru).
Kütle azaltılırsa sürtünme azalır. K cismi daha
fazla yol gider ve net iş artar (III. öncül doğru).
F2 kuvvetinin azaltılması veya F1 kuvvetinin
artırılması net işi azaltır (II ve IV. öncül olmaz.)
Cevap E) I ve III

Cevap 4. Kütle eşit özısılar farklı olduğu için
C=mxc dan ısı sığaları farklıdır. (IV. öncül olur).
Aynı ortam ve kütleler eşit olduğu için
ağırlıkları eşittir. G= m x g (II. öncül olmaz).
Aynı sıcaklık ve kütlede buz ve suyun hacimleri
farklıdır (I. öncül olur).
Buzun hacmi daha büyüktür. Bu yüzden buzun
yoğunluğu sudan daha küçüktür (III. öncül
olur).
Cevap D) I, III ve IV
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Cevap 2. Karda yürümek için leken
giydiğimizde yüzey alanı büyür, basınç azalır.
Yüzey ile basınç ters orantılıdır (II. öncül
doğru).
Bıçağı bilemek, yüzey alanını azaltır ve bıçak
keskinleşir. Kış lastiği kullanmak yüzey alanını
azaltır. İki durumdada basınç artar.
Cevap B) Yalnız II

Cevap 5.
Sıvıların ağaç tepelerine kadar çıkması, Suyun küp
şeker içinde yayılması kılcallık olayı ile ilgilidir.
Kertenkelenin su üzerinde koşarak hareket etmesi
basınç ile ilgilidir. Kertenkele geniş ayaklarını
suya çok hızlı vurarak su üzerinde
koşabilmektedir.
İnce cam boruda suyun kavisli durması adezyon ve
kohezyon kuvvetlerinin farklı olması ile ilgilidir.
Bazı sivrisinek türlerinin su yüzeyinde durabilmesi
yüzey gerilimi ile ilgilidir.
Cevap B) Bazı sivrisinek türlerinin su yüzeyinde
durması

Cevap 6. Hız vektörel bir büyüklük olduğu için A
ve B noktalarındaki hızların yönleri aynı değildir.
Trol var! (I öncül yanlış). Hız birim zamandaki
yerdeğiştirme, sürat ise birim zamandaki alınan
yoldur. Yol, yerdeğiştirmesinden fazladır. Trol
var! (II. öncül doğru).
Her çeyrek 40 saniye olduğu için A noktasına ilk
kez 120 saniyede ulaşır (III. öncül doğru).
Cevap B) II ve III

Cevap 7. Dirençlerde boy arttıkça direnç artar.
Direnç artarsa iletkenlik azalır yalıtkanlık artar.
(I. öncül doğru).
Direncin birimi Ohm’dur (II. öncül doğru).
Kesit arttıkça direnç azalır serbest elektronlar daha
kolay hareket eder. Yani iletkenlik artar. Trol var!
(III yanlış).
Dirençlerin sıcaklığı arttıkça direnci artar.
(IV. öncül yanlış).
Cevap C) I ve II

TYT FİZİK DENEME SINAVI 4 CEVAP ANAHTARI ve ÇÖZÜMLERİ
Cevaplar Anahtarı: 1-E, 2-C, 3-B, 4-E, 5-B, 6-A, 7-B
Cevap 1. Mıknatıslar özdeş olsaydı L cismi
hareket edemezdi. K ve L özdeş olamaz. (I.
öncül olamaz).
K mıknatısı iter ama M daha fazla itebilir (II.
öncül olabilir).
L en etkili mıknatıs olabilir (III. öncül olabilir).
Cevap E) II ve III

Cevap 2. Yüklü cisim dokundurulmadığı
sadece yaklaştırıldığı için elektroskopun net
yükü değişmez, topuz veya yapraklarındaki
yükler miktarı değişebilir ama toplam yük
değişmez.
Cevap C) Elektroskobun yükü artmıştır.

Cevap 3. Yükseklere çıktıkça ay ile cisim
arasındaki kütle çekim kuvveti azalır. Yani
kütle çekim etkisi azalır. Çünkü kütle çekim
kuvveti uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.
Cismin ağırlığı yükseklere çıkıldıkça azalır.
G=mxg formülüne göre kütle sabit olduğuna
göre g yerçekim ivmesi azalır. Yükseklere
çıktıkça g yerçekim ivmesi azalır.
Cevap B) gb < gc < gd

Cevap 4. 0 0C deki suyun ve +8 0C deki suyun
hacmi eşittir.
Buz eridiğinde sıvı seviyesi azalacaktır. O halde
sıcaklık arttığında en az h1.
h2 ve h3 ün seviyeleri eşit, h1 in sıcaklığı 12 0C,
h3 ün sıcaklığı 10 0C artarsa, h2 seviyesi h3 ten
fazla olur. h1 deki buz 0 0C de eridiğinde
seviyesi azalır. Sonra sıcaklığı 20 0C ulaştığında
seviyesi h2 den az olur.
Cevap E) h2 > h3 > h1

Cevap 5. Tümsek aynada tüm görüntüler sanaldır.
Düz aynadan tünsek aynaya geçildiğinde görüntü
aynaya yaklaşır.
Görüntü aynaya yaklaşınca boyu kısalır.
Cevap B)

Cevap 6. 3 bilyenin ağırlığı 15 N olduğu için bir
bilyenin ağırlığı 6 Newton dur. İki bilye 12
Newton dur. Kaldırma kuvveti dinamometrenin
göstereceği değeri azaltacağı için 12 N dan az
olmalıdır.
Cevap A) 10 Newton

Cevap 7. Engeli perdeye yaklaştırdığımızda tam
gölge alanı değişmezken yarı gölge alanı azalır (I.
öncül doğru).
Işık kaynağını engelden uzaklaştırıldığında tam
gölge alanı değişmezken yarı gölge alanı azalır (II.
öncül doğru).
Engeli ışık kaynağına yaklaştırdığımızda tam
gölge değişmez, yarı gölge büyür (III. öncül
olmaz).
Cevap B) I ve II

TYT FİZİK DENEME SINAVI 5 CEVAP ANAHTARI ve ÇÖZÜMLERİ
Cevaplar Anahtarı: 1-A, 2-E, 3-B, 4-B, 5-E, 6-D, 7-D
Cevap 1. Havanın bir kaldırma kuvveti vardır.
Boşlukta ise kaldırma kuvveti yoktur. O halde
cisme etki eden kaldırma kuvveti azalırken,
ipteki gerilme kuvveti ise artar ( I yanlış, II
doğru). Cismin aynı yerde olduğu için ağırlığı
değişmez (III. öncül yanlış).
Cevap A)

Cevap 2. Kohezyon kuvveti artan sıvıların
yüzeyi ıslatması azalır ve daha küresel şekilde
zemin üzerinde dururlar. A, B ve C sıvılarından
kohezyon kuvveti en büyük olan C sıvısıdır (I.
öncül yanlış). Buna en iyi örnek cıvadır. Cıva
kolay kolay yüzeyleri ıslatmaz. Yüzey gerilimi
kohezyon kuvvetleri ile doğru orantılıdır (II.
öncül doğru). Kohezyon kuvveti en az olan A
sıvısı yüzeyi en fazla ıslatır (III. öncül doğru).
Cevap E) II ve III

Cevap 3. Deneyde ilk değiştirdiğimiz uzaklık
bağımsız değişkendir. Bunun soncunda
radyometrenin dönme hızı değişir. O halde
dönme hızı bağımlı değişkendir. Radyometre,
ışık kaynağı kontrol grubu veya sabit
değişkenlerdir.
Cevap B)

Cevap 4. Çocuk M-N noktalarında aynı sürede
hareket ettiği için periyodik harekettir (I. öncül
doğru). Her hareket dalga oluşturmaz. Bu
hareket bir enerji taşımadığı için dalga
oluşturmamaktadır (II. öncül yanlış). Çocuğun
sürati önce artar, sonra azalır, sonra artar. Bu
şekilde devam eder. (III. öncül yanlış).
Cevap B) Yalnız I

Cevap 5. K ve L direnlerinden i amperlik akım
geçerse, M direncinden 2i amperi geçer. (Paralel
kollarda gerilimler eşittir.) I:Akım şiddeti,
V:Gerilim ve R:Dirençtir.
Elektriksel güç, P = I x V idi. V = I x R ise, güç
formülünde yerine yazarsak;
P = I x I x R, P = I2 x R olur. Buna göre;
PK= i2 x 2 = 2i2
PL = i2 x 4 = 4i2
PM = (2i)2 x 3 = 12i2
Cevap E) EM > EL > EK

Cevap 6. Bu durum beton ve demirin genleşme
katsayılarının birbirine çok yakın olmasından
dolayıdır. Eğer genleşme katsayıları çok farklı
olsaydı demirin beton içinde fazla veya az
genleşmesinden beton kolaylıkla deforme olacaktı.
Cevap D) Genleşme katsayısı

Cevap 7. Y ve Z araçları ilk kez L noktasına
geldiklerinde yer değiştirme büyüklükleri eşittir.
Geçen zaman eşit olduğuna göre Y ve Z
araçlarının hız büyüklükleri eşittir (I. öncül
yanlış). Sürat sorulsaydı Y’nin sürati daha fazla
olacaktı. Z aracının sürati Y aracının üç katıdır. Z
aracı pisti bir kez tur attığında Y aracı 3 tur atar
(II. öncül doğru). Z aracı ilk kez K noktasına
geldiği anda, Y aracı K noktasına gelir (III.
öncüller doğrudur).
Cevap D) II ve III

TYT FİZİK DENEME SINAVI 6 CEVAP ANAHTARI ve ÇÖZÜMLERİ
Cevaplar Anahtarı: 1-D, 2-C, 3-D, 4-C, 5-A, 6-D, 7-A
Cevap 1. Dinamometre ağırlık veya kuvveti
ölçer. Ağırlık ve kuvvet vektörel
büyüklüklerdir. Kronometre-süre), eşit kollu
terazi-kütle, termometre-sıcaklık ve barometrebasınç skaler büyüklükleri ölçer.
Cevap D) Dinamometre

Cevap 2. İş = Kuvvet x Yol dur. Cismin yaptığı
net işi sorulmaktadır.
L-M yolunda F kuvvetinin zıt yönünde cismin
ağırlığından dolayı kuvvet etki eder.
Bu yüzden LM yolunda net kuvvet ve net iş
diğer bölümlere göre daha azdır. ;
Yolar eşit olduğu için net iş sıralaması C
seçeneğindeki gibi olur.
Cevap C) WKL = WMN > WLM

Cevap 3. Karton yalıtkan olduğu için K, L ve
M arasında yük alış verişi olmaz.
Pozitif yüklü cisim nötr K ve L cisimlerine
yaklaştırılınca sadece kutuplar.
K ve L cismi başlangıçta nötr olduğu için
pozitif yüklü cisim uzaklaştırılınca yine nötr
olur.
M cisminin sol tarafı etki ile negatif yüklü olur.
Sağ tarafı toprağa bağlı olduğu için nötr olur.
Topraklama kesilince M cismi negatif olur.
Cevap D) K:Nötr L:Nötr M:Negatif

Cevap 4. Sadece K cisminin ağırlığı V hacimde
suya batma sağlamış,
K ve iki tane M cismi birlikte 3V kadar suya
batma gerçekleşmiş. O halde M bilyeleri özdeş
olduğuna göre tek M bilyesi V kadar batma
sağlayacaktır.
Buradan K ve M'nin ağırlıkları eşit olduğu
anlaşılır. GK/GM=1
Cevap C) 1

Cevap 5. Sesin hızı ortamın yoğunluğu ile doğru
orantılı olarak artar.
Deniz suyu tuzludur ve saf sudan yoğunluğu
fazladır.
Ses dalgaları en hızlı deniz suyunda en az hava
ortamında yayılır.
Cevap A) Vd > Vs > Vh

Cevap 6. Isı ve Sıcaklıkla ilgili,
Maddelerin ısısını kalorimetre kabı ölçmez.
Maddenin ısısı olmaz. Kalorimetre maddenin
aldığı veya verdiği ısı miktarını ölçer. Trol var! (I.
öncül yanlış)
Saf maddeler için özısı ayırt edici bir özelliktir.
Her saf maddenin özısısı farklıdır (II. öncül
doğru).
Bir cisme ısı verildiğinde iç enerjisi artar (II.
doğru).
Cevap D) II ve III

Cevap 7. Birinci bölgede özkütle sabit kütle
azalmaktadır. Özkütle = Kütle/Hacim olduğuna
göre birinci bölgede hacmin azalması gerekir.
İkinci bölgede kütle sabit özkütle arttığına göre,
kütle sabitken hacmin azalması gerekir.
Cevap A)

TYT FİZİK DENEME SINAVI 7 CEVAP ANAHTARI ve ÇÖZÜMLERİ
Cevaplar Anahtarı: 1-B, 2-A, 3-D, 4-C, 5-D, 6-B, 7-B
Cevap 1.
Cevap 5.
O
O
- Denge sıcaklığı kesinlikle 25 C ve 40 C
Yapılan etkinlikte taş suya düştüğünde su dalgası
arasında bir
oluşmuştur. Dalga yüzen ördek üzerinden
değer alabilir (I. öncül yanlış)
geçtiğinde ördek sadece düşey hareket yapmıştır.
- Sıvının sıcaklığı arttığı için iç enerjisi artar (II.
Enerji taşıyan dalga ilerlediği halde ördek düşey
öncül doğru).
hareket etmiştir. Trol var! Yatay yer
- Sıvının yoğunluğu artması için hacim azalırken
değiştirmemiştir. Burada diğer şıklarda doğru bilge
kütlenin sabit kalması lazım. Sıvı buharlaşsa bile
olsa bile deneyin asıl amacı dalgaların madde değil
sıcaklığı arttığı için sıvının yoğunluğu artmaz (III.
enerji taşıdığını göstermektir. Eğer dalga madde
öncül olamaz).
taşısaydı ördek sağa doğru ilerlerdi.
Cevap B) Yalnız II
Cevap D) Su dalgası madde taşımaz.
Cevap 2.
- Cisim sabit hızla hareket ettiği için net kuvvet
sıfır olmalıdır. 8 Newton ve 6 Newton dik
olduğu için bileşke 10 Newton’dur. Net kuvvet
sıfır olması için sürtünme kuvvetinin büyüklüğü
10 Newton olmalıdır. Fakat sürtünme kuvveti
bileşke kuvvete zıttır (I. öncül doğru).
- Ekinetik = ½ mV2 dir. Cismin kütle ve sürati sabit
olduğu için hareket enerjisi değişmez (II. öncül
doğru).
- Cismin enerjisi değişir. Çünkü sürtünmeden
dolayı cismin sıcaklığı artar Trol var! Sıcaklığı
artan cismin iç enerjisi artar. O halde cismin
sahip olduğu enerji artar. Ama kinetik enerjisi
değişmez (III. öncül yanlış).
Cevap A) I ve II
Cevap 3.
Sürtünmeler önemsiz olduğu için yapılan iş
kinetik enerjiye dönüşür.
İş = Kuvvet x Yol
W = F . x = ½ m V2
- K cismi için F . x = ½ m VK2
- L cismi için 2F . x = ½ 2m VL2
- M cismi için 2F . x = ½ 3m VM2
Hızlar yalnız bırakıldığında
K ve L cisimlerinin hızları eşit ve M cisminin
hızının en küçük olduğu görülür.
Cevap D) VK = VL > VM
Cevap 4.
- Elektrik akımı skaler bir büyüklüktür
(I. öncül yanlış)
- Kütle türetilmiş değil temel büyüklüktür
(II. öncül yanlış).
- Ağırlık ve kuvvet vektörel büyüktür
(III. öncül doğru). Cevap C) Yalnız II

Cevap 6. Lambalar özdeş olarak ifade
edilmemektedir. Trol var! Lambaların parlaklıkları
gücüne bağlıdır.
Güç = P = I . V dir. V = I . R olduğuna göre,
P = I2 . V olur.
- K ve L lambaları özdeş olup olmadığı bilinmediği
için parlaklıkları hakkında kesin bir şey
söylenemez (I. öncül yanlış).
- İ2 akımı İ1 akımı hakkında kesin bir yargıya
ulaşmak için K, L ve M lambalarının dirençleri
bilinmelidir (II. öncül yanlış).
III- i3 akımı en büyüktür. Çünkü toplam akımlar
yasasına göre i3 = i1 + i2 dir (III. öncül kesinlikle
doğru).
IV- N lambasından en büyük akım geçmesine
rağmen direnci bilinmediği için kesinlik yoktur
(IV. öncül yanlış).
Cevap B) Yalnız III

Cevap 7.
- Mıknatıslar arasındaki mesafe arttığı için çekim
kuvvet azalacağı için T1 azalmıştır. Çünkü
T1 = Ağırlık + Kuvvet (I. öncül doğru).
- Mıknatıslar arasındaki mesafe arttığı için T2
azalmıştır. Çünkü T2= Ağırlık - Kuvvet (II. öncül
yanlış).
- T1 gerilim kuvveti cismin ağırlığı ve manyetik
çekim kuvveti olduğundan T2 den fazladır (III.
öncül doğru).
- III. öncül doğru olduğuna göre T2>T1 yanlıştır (IV.
öncül yanlış).
Cevap B) I ve III
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Cevaplar Anahtarı: 1-E, 2-B, 3-B, 4-C, 5-D, 6-C, 7-E
Cevap 1.
- Yasalar evrende daha çok “Nasıl?” sorusuna
cevap aranmaktadır (I. öncül doğru).
- Yasalarda çoğu zaman matematiksel modeller
kullanılır. Örnek, F = m x a (II. öncül doğru).
- Bazı teoriler, içinde yasa barındırır. Bazı
teoriler az kanıt içerirken bazıları çok
kapsamlıdır. Örneğin büyük patlama (big bang)
teorisinin içinde Hubble yasası vardır (III.
doğru).
Cevap E) I, II ve III
Cevap 2. Sürtünmeler önemsenmediği için
potansiyel enerji hareket (kinetik) enerjiye
dönüşür.
Cisim K noktasından L noktasına geldiğinde L
konumunda mgh lık potansiyel enerji, M
konumuna geldiğinde 2mgh lık potansiyel
enerji kazanır. O halde denklem kurarsak,
2mgh = ½ m VM2
mgh = ½ m VL2

VL = VM olur.
VL = V M

Cevap 3.
Bağımsız
Değişken
Metal cinsi

Günde t süre klimayı kapatırsa
30 x t saat süre kadar tasarruf etmiş olur.
15 TL = 30 x t saat x 0,25 TL x 1 kilowatt
t = 2 saat
Cevap C) 2

Cevap 5. 1 atm basınç altında su 0 oC de donar.
+4 dereceye kadar hacmi azalır. +4 derecede
hacmi minimum olur. +4 oC sıcaklığın üzerinde
hacmi artarken yoğunluğu ters orantılı olarak
azalır.
Havanın basıncı azalabilir, değişmeyebilir veya
artabilir. Bu birçok değişkene bağlıdır. Pgaz
kesinlikle değişmez diyemeyiz. Çünkü metal kap
da genleşiyor. Trol var!
Suyun ilk sıcaklığı 10 oC ve sıcaklığı artırıldığı için
kap genleşir, K cismi genleşir, su ve hava genleşir.
Fakat maddelerin hacim, genleşme katsayısı
bilinmediği için gaz basıncı artabildiği gibi
azalabilir. Bu yüzden T kuvvetini havanın kaldırma
kuvveti etkileyeceği için havanın yoğunluğu
hakkında kesin bir şey söylenemeyeceği için T ip
gerilme kuvveti kesinlikle değişmez diyemeyiz.

2 = VM2
1 = VL2 buradan

Cevap B)

Cevap 4.
25 kuruş=0,25 TL
1000 watt=1 kilowatt

Bağımlı
Değişken
Süre

Kontrol Grubu
Uzunluk, iğne

Hipotez kurulurken bağımsız değişkenden1 referans
alınır. Bu deneyde ilk değiştirilen şey yani bizim
seçtiğimiz değişken farklı metal cinsleridir. O halde
bağımsız değişken metal cinsidir.
Bu metallerin ısı iletim katsayıları farklı olduğu için
mumların erime süreleri (bağımlı değişken2) farklı
olmakta ve iğneler farklı zamanlarda düşmektedir.
1

Hipotez: Farklı metaller de toplu iğnelerin

düşme süresi2 farklı olur.
Cevap B)

Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti kesinlikle
değişmez. Çünkü kap düzgün olduğu için ve
ağırlığı değişmediği için F=G olduğu için Fkap
değişmez.
Su genleştiğinde yüksekliği artsa bile yoğunluğu
aynı oranda azalır. Psıvı = h . d . g dir. Örneğin h, 2h
olursa d, d/2 olur. Psıvı = 2h . d/2 . g = h . d . g olur.
O halde tabandaki sıvı basıncı değişmez. Fakat kap
genleşmesi çok fazla ise sıvı seviyesi değişmese
bile yoğunluk azaldığı için Psıvı azalır.
Cevap D) Fkap

Cevap 6. Öncelikle I ışık kaynağından
yüzeydeki K, L ve M noktalarına normal çizilir.

L ve M noktalarına ışınlar dik gelir. K yüzeyine
ise açılı gelir.
Aydınlanma şiddeti E=I/d2 x cosα dır.
Uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Işık kaynağı
aynı olduğu için aydınlama şiddeti için uzaklık
ve gelme açısına bakılır. Uzaklık eşit olduğunda
ise dik açı ile gelenin aydınlatma şiddeti en
büyük olur (Cos900=1 ve maksimumdur).
Işık kaynağı ile L arasındaki mesafe en az ve
ışınlar dik geldiği için EL en büyük olur.
Işığa K ve M noktalarının uzaklıkları eşittir.
Fakat ışık M noktasına dik geldiği için EM>EK
olur. O halde EL>EM>EK olur.
Cevap C) EL>EM>EK

Cevap 7.

Sıcaklık sabit kalmak şartı ile ortamın basıncı
arttıkça barometredeki cıva seviyesi artar. K ve L
ortamında cıva yükseklikleri basıncı ifade eder.
Çünkü tüp ucunda boşluk vardır. M
termometresinde ise ortamın basıncı cıva
yüksekliği artı gaz basıncıdır. O halde PM > PL > PK
Cevap B) PK < PL < PM

TROL TYT FİZİK DENEME 9 CEVAP ANAHTARI ve ÇÖZÜMLERİ
Cevaplar Anahtarı: 1-C, 2-B, 3-E, 4-E, 5-B, 6-A, 7-B
Cevap 5. Devrenin ilk halinde M lambasının kısa
devre olduğu için başlangıçta yanmamaktadır. K
ve L birbirine paralel aynı parlaklıktadır.

Cevap 1.
Bilimsel bilgiler mutlak değildir. Zamanla bilgiler
değişebilir, gelişebilir.
Cevap C) Bilimsel bilgiler mutlak değildir.

Cevap 3.
Basınç, cismin ağırlığına ve taban yüzeyine
bağlıdır.
- O halde selenin taban alanına bağlıdır (IV.
bağlı).
- Havanın kaldırma kuvveti olduğu için cismin
ağırlığını etkiler. Balonun hacmine bağlıdır (III.
bağlı).
- Balonun ağırlığı cismin kütlesine ve yerçekimi
ivmesine bağlıdır (I ve II. ye bağlıdır.) Yani dört
niceliğe de bağlıdır.
Cevap E) I, II, III ve IV
Cevap 4. Oluşturulan dalgalar aynı yay
üzerinde olduğu için hızlarının büyüklüğü
aynıdır. Ama yönleri aynı olmadığı için hızları
aynı değildir. Trol var! (III. aynı değil).
- Genlik denge çizgisinden uzaklık olduğu için iki
dalganın genliği aynıdır (IV. aynı).
- Y dalgasının dalgaboyu 4 birim X’in 2 birimdir.
Y dalgasının dalgaboyu daha büyüktür (I.
farklıdır).
- Hız=Dalgaboyu x Frekans olduğu için
frekansları da farklıdır (II. farklıdır).
Cevap E) Yalnız IV
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Cevap 2.
Demir küpün sıcaklığı arttıkça hacmi artar,
özkütlesi azalır. Hacim ile özkütle ters orantılıdır
(d=m/V).
I. bölgede kütle artmasına rağmen özkütle
sabit, demek ki sıcaklık sabit kalmış.
II. bölgede kütle artmasına rağmen özkütle
azalmaktadır, demek ki sıcaklık artmış, hacim
artmıştır.
III. bölgede kütle sabit kalmasına rağmen
özkütle artmış, demek ki sıcaklık azalmış, hacim
azalmıştır.
Cevap B)

S anahtarı
açıldığında, L ve M
seri hale gelir ve
aynı parlaklıkta
yanar. K, L ve M den
en parlak K yanar. K
dan 2i akımı, L ve M
den i akımı geçer.
L’nin ilk duruma göre parlaklığı azalır (III. öncül
yanlış).
M yanmaya başlar (I. öncül doğru).
L’nin parlaklılığı azalır (III. öncül yanlış).
K nın parlaklığı değişmez (II. öncül doğru).
Cevap B) I ve II
Cevap 6.
K ve M kutuplu mıknatısların hareket etmemesi
için mıknatısların birbirini itmesi lazım.

O halde mıknatıs kutupları şekildeki gibi olursa
ortadaki mıknatıs ok yönünde hareket eder.
Cevap A) K:S, L:S, M:N olabilir.
Cevap 7. Işınları kırılma ve yansımaları
çizildiğinde,

I1 ve I2 kendi üzerinden döner. I3 dönmez.
Cevap B) I1 ve I2
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Cevaplar Anahtarı: 1-E, 2-C, 3-E, 4-E, 5-A, 6-A, 7-B

Cevap 2.
Traktörün konumu değişmiştir (I. öncül doğru).
Dikkat! Aldığı yol ile yerdeğiştirme büyüklüğü
eşittir. Biri vektörel, diğeri skalerdir (II. öncül
yanlış).
Tekerleğin dönebilmesi için sürtünme olması
gereklidir (III. öncül doğru).
Cevap C) I ve III
Cevap 3. Isının iletim ve konveksiyon yolu ile
yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
Uzayda maddesel ortam olmadığı için meteor
ışıma yaparak sıcaklığı azalmıştır.
Cevap E) Yalnız III

Cevap 4.
Kinetik enerjisini sorsaydı kütleye bağlı
olmayacaktı. Fakat EK = ½ m V2 olduğu için V hızı
kütleye bağlıdır (I olur).
İş = Kuvvet x yol olduğu için iş, kuvvet ve yola
bağlıdır (II ve III olur). Açı F kuvvetinin yatay
bileşenini etkileyeceği için açıya da bağlıdır (IV
olur). Yani F, X, m ve α ya bağlıdır.
Cevap E) I, II, III ve IV

Cevap 5. Başlangıçta yapraklar arasındaki açı eşit,
fakat elektroskopların özdeş olduğu belirtilmiyor.
Eğer özdeş olsaydı yükleri eşit olurdu. Fakat özdeş
olmaları ile ilgili bilgi olmadığı için yükler kesin eşit
diyemeyiz (I. öncül elenir.)
- Nötr ebonit çubuk yük kumaşa uzunca süre
sürtülünce ebonit çubuk yoğun negatif yüklenir.
Ebonit çubuk K ve L elektroskoplarına
yaklaştırıldığında, L’nin topuzundaki negatif yükler
yapraklara itildiğinde L’nin yaprakları arasındaki
açı kesinlikle artar (II. öncül doğru).
- K’nin ise açı azalabilir, tamamen kapanabilir,
kapanıp açılabilir (III. öncül kesin değil).
Cevap A) Yalnız II
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Cevap 1.
Piston itildiğinde gazın hacmi azalır. Hacimle
basınç ters orantılı olduğu için Pgaz artar.
Kabın ağzı genişlediği için piston itildiğinde sıvı
seviyesi azalır. K noktasındaki sıvı basıncı PK
azalır.
K yüzeyindeki basınç kuvveti pistondan çıkılan
dikmeler arasında kalan suyun ağırlığına eşittir.
Sıvı seviyesi azaldığı için bu bölgede su miktarı
azalır. Fsıvı azalır.
E) Yalnız PGaz

Cevap 6. Bu tip sorularda en pratik yöntem pil ve
lambalara uygun sayısal değerler vermektir.
Akımlar hesaplandığında şekildeki gibi olur.

Değerler verildiğinde K, L, M ve N lambalarının
parlaklıkları eşittir (I. öncül doğru).
Şekil I’deki pilden 6A, Şekil II’deki pillerden 3A
çekiliyor. O halde Şekil I deki pil daha çabuk
tükenir. K ve L daha kısa süre ışık verir (II. ve III.
öncül yanlış).
Cevap A) Yalnız I
Cevap 7. K ortamından L ortamına geçen kırmızı
ışık normale yaklaşmıştır. O halde L ortamının
yoğunluğu veya kırıcılığı K ortamından büyüktür
(dL > dk veya nL > nk). L ortamından K ortamına
geçerken ışın çok yoğundan az yoğun ortama
geçiyor demektir. Bu durumda üç ihtimal vardır.
Tam yansıma (1), yüzeye paralel gitme (2) ve
normalden uzaklaşarak kırılarak (3) gidebilir.
Cevap B) 1, 2 ve 3
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Cevaplar Anahtarı: 1-E, 2-B, 3-D, 4-A, 5-E, 6-B, 7-E

Cevap 2. Negatif yüklü X metal cismi Y metal
cismine temas ettiğinde artık iki cisim bir bütün
olarak ele alınır. U
sebeple bütünün
kırmızı renk ile çizilen
dışı yüzeyinde yükler
toplanır. Çünkü
metallerde elektrik
yükleri en dış
yüzeylerde toplanır.
O halde K nötr, L nötr (içte kalıyor) ve M negatif
yüklüdür.
Cevap B) K nötr, L nötr ve M negatif

Cevap 3. Düzgün doğrusal hareket demek sabit
hızla yapılan hareket demektir.
K durmakta, L hızı artmakta, M sabit ivmeli yani
hızı düzgün artmaktadır. K, L ve M olmaz.
Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. N
cisminin hızı sabittir. P cisminin zaten hızı
zamana göre sabittir. O halde N ve P düzgün
doğrusal hareket yapmaktadır.
Cevap D) N ve P

Cevap 4. Kapta sıvı olmasına rağmen iki hal
değişimi olmuş. Sıcak-zaman grafiğinde düz
çizgiler hal değişimi olduğunu gösterir (II. öncül
doğru). O halde sıvı tek cins değildir. En az iki cins
sıvının karışımıdır. Çünkü tek cins sıvı olsaydı
sadece kaynama anında sıcaklığı sabit kalacaktı.
Bu ise grafikte tek yatay çizgi demektir (I. öncül
kesin doğru).
Bazı bölgelerde sıcaklık sabit kaldığı için
taneciklerin hareketliliği sürekli artmıştır
diyemeyiz (III. öncül kesin değil).
Cevap A) I ve II
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Cevap 1. Elektroskop yüksüz ise açı sıfır olur.
Negatif yüklü K cismi elektroskop
yaklaştırırlınca yapraklar açılır ve açı büyür (I.
öncül olabilir). ;
Elektroskop negatif yüklü olursa negatif yüklü K
cismi elektroskopa yaklaştırılırsa yapraklar
arasındaki açı artar (II. öncül olabilir).
Elektroskop pozitif yüklü olursa negatif yüklü K
cismi elektroskopa yaklaştırılırsa yapraklar
arasındaki açı azalabilir, değişmeyebilir veya
artabilir. Nasıl artabilir? K cismi çok aşırı negatif
yüklü olduğunda önce yapraklar tamamen
kapanır sonra açılır. Bu durum istisnadır ama
olabilir (III. öncül olabilir).
Cevap E) I, II ve III

Cevap 5. Çok trollü bir soru! Bu su içinde yüzer.
Yani yoğunluğu sudan azdır. Buza suya atsak ve
erise sıvı seviyesi değişmez. Buz tahta üzerinde
erise tüm sıvı kaba döküldüğünden sıvı seviyesi
değişmez. O halde K noktasındaki sıvı basıncı PK
değişmez.
Tahta yine yüzer ve üzerinde buz erdiği için ağırlık
azalır, tahtanın batan hacmi azalır. Vbatan azalır.
F kaldırma kuvveti batan hacimler doğru orantılıdır. O
halde FX azalır.

Cevap E)
Cevap 6. Ses dalgalarının frekansı kaynağa
bağlıdır. Ortam değişince değişmez. O halde
kaynak sürekli aynı frekansta ses ürettiği için
frekans değişmez.
Ortam sıcaklığı artarsa sesin hızı artar.
Sesin Hızı = Dalgaboyu x Frekans olduğuna göre,
sesin hızı artarsa dalgaboyu artar.
Cevap B)
Cevap 7. M bölgesinde sadece tümsek ayna
konulduğunda güneyden gelip kuzeye giden L
kamyonetinin görüntüsü küçük, zahiri, düz olur.
Düz aynada cisim ile görüntü boyu eşittir. Çukur
aynada ise görüntü ters, düz, küçük, büyük, gerçek
veya zahiri gözükebilir. Bu çukur aynanın odak
uzaklığına araçlar arasındaki mesafeye bağlıdır.
Cevap E) Yalnız III
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Cevaplar Anahtarı: 1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-A, 6-A, 7-A
Cevap 1. X ve Z aynı mesafeyi almış. Fakat X
önce Z sonra hareket başlamış O halde Z
kesinlikle daha hızlı olmalıdır (I. öncül doğru).
X ve Z bir birim yol alırken Y iki birim yol almış.
Y en son hareket başlamış. Ne kadar zaman
sonra harekete başlamadığı bilinmediği için Y
en hızlı diyemeyiz (II. öncül kesin değil).
Yine Z ve Y’nin ne kadar zaman aralıkları ile
hareket başladığı bilinmediği için hızları kesin
eşittir diyemeyiz (III. öncül kesin değil).
Cevap A) Yalnız I

Cevap 4. Bilyeler opak olduğu için ışık geçirmez. İki
bilyenin aynalarda 6 tane görüntüsü oluşur.

Sürtünme olmadığı için L kutuplu mıknatısın
aşağıya doğru hareket etmemesi için K ve L zıt
kutuplu olmalıdır. O zaman birbirlerini çeker (I.
öncül doğru).
55o>45o olduğu için K ile L daha çok birbirini
çekmesi lazım. O halde K ile L kutupları birbirine
daha yakın olmalıdır. O halde d2>d1 olmalıdır (II.
öncül doğru).
K ile M aynı kutup olmak zorunda değiller. Zıt
kutupta olsalar olabilir. Önemli olan K ile L ve M
ile N zıt kutuplu olmasıdır (III. öncül kesin değil).
Cevap B) I ve II
Cevap 3. Y cismi askıda iken yüzme durumuna
geçmiş. İki durumda cisim dengede ve ağırlık ile
kaldırma kuvveti eşittir (I. öncül yanlış).
Y yüzdüğü için hacmi sıvıya göre daha çok
artmıştır. X battığı için hacmi sıvıya göre daha
az artmıştır. O halde Y cisminin genleşme
katsayısı X cisminden fazladır (II. öncül doğru).
III. öncülde sıkı bir trol var. Y cisminin sıcaklığı
arttığı için hacmi artar. Hacmi arttığı için
yoğunluğu azalır. Neden batmıştır peki? Çünkü
sıvının yoğunluğu daha fazla azalmıştır (III.
öncül yanlış).
Cevap A) Yalnız II
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Cevap 2.
Gözlemciden görüntülere çizgi çekildiğinde 2 ye
ulaşamayız. Çünkü bilye engel oluyor. 6.
görüntüye ise çizgi çektiğimizde aynayı kesmiyor.
Bu yüzden 6. görüntüyü göremez. Gözlemciden 1,
3, 4 ve 5. görüntülere çizgi çekildiğinde aynayı
keserek ulaşılabiliyoruz. O halde dört bilye
görüntüsü görebilir.
Cevap C) 4
Cevap 5. K, L ve M tüplerine bakıldığında
K tüpünde Adezyon > Kohezyon,
L tüpünde Adezyon = Kohezyon,
M tüpünde Kohezyon > Adezyon şeklindedir.
O halde M sıvısının kohezyonu en büyük olduğu
için zeminlerde M sıvısının zemine yayılması veya
yeri ıslatması en az olur. K sıvısı ise zemine en
fazla yayılır. O halde A seçeneği gibi olur.
Cevap A)

Cevap 6. Metal topuza yün kumaşa sürüldüğünde
elektrikle yüklenme olur. O zaman elektroskopun
yapraklar açılır (I. öncül doğru).
Topuzun yük cinsi ne ise yapraklar aynı olmalıdır
(II. öncül yanlış).
Yapraklar hareket etmez (III. öncül yanlış).
Cevap A) Yalnız I

Cevap 7. M ampulünün teli kırık olduğu için L ve
M ampullerinden akım geçmez. İ2=0 olur.

N ampulünden i akımı geçsin. O zaman,
İ3 = İ1 +İ dir
O halde en büyük akım i3 olur. En küçük akım i2
olur.
Cevap A) i3>İ1>İ2

TROL TYT FİZİK DENEME 13 CEVAP ANAHTARI ve ÇÖZÜMLERİ
Cevaplar Anahtarı: 1-D, 2-D, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-B
Cevap 1. Taşan sıvının ağırlığının büyüklüğü F
kaldırma kuvvetine eşittir (II. kesin öncül
doğru).
Kaldırma kuvveti ve ip gerilmesinin büyüklükleri
toplamı cismin ağırlık büyüklüğüne eşittir.
- Cismin ağırlığı, ip gerilmesi ve F kaldırma
kuvveti tam bilinmediği için G ağırlığının
büyüklüğü T gerilim kuvvetinden kesin olarak
büyüktür diyemeyiz (I. öncül kesin değil).
- T ip gerilmesi olduğu için K cismi aşağıya doğru
gitmek istemektedir. Bu yüzden K’nın
yoğunluğu sıvıdan fazladır (III. öncül kesin
doğru).
Cevap D) II ve III

Cevap 3.
Elektroskopun birim yüzeyine yük miktarı
ebonit çubuktan daha fazla ise yaprakları biraz
kapanır. Eşit ise değişiklik olmaz ve az ise biraz
açılır.
Cevap C) I, II ve IV

Cevap 4. K ve L – L ve M mıknatısları arasında
çekim kuvveti vardır. K ve L, L ve M ye göre
daha yakın olduğu için çekim kuvveti daha
fazladır. O halde L batı yönünde hareket başlar
(I. öncül doğru). L mıknatısı K’ya yaklaştığı ve M
den uzaklaştığı için L üzerinde net kuvvet
sürekli artar. T1 gerilmesi artarken, T2 gerilmesi
azalır. F = m x a formülünden L cismi artan
ivmeli hareket yapar (III. öncül yanlış).
Cevap C) I ve II

azalır. Bu sebeple cismin yoğunluğu karışımdan
büyük olduğu için cisim batar.

Cevap C)
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Cevap 2. Radarlar elektromanyetik dalga
gönderir. Bu dalgalar araçlara çarparak geri
döner. Buna yankı denir.Bu gidiş ve geliş süresi
yardımı ile araçlarını hızı ölçülür.
Cevap D) Elektromanyetizma

Cevap 5. İlk başta cisim su içinde askıda
kalmıştır. Bu sebeple su ile cismin yoğunluğu
eşittir. İspirto suya karıştıkça karışımın yoğunluğu

Cevap 6. Akışkanlarda kesit arttıkça basınç
azalır. V1 > V2 olduğu için 1. bölgede hız az
basınç fazladır. X seviyesinin artması için r1
artırılmalı veya r2 azaltılmalıdır. h seviyesi r1 ve
r2 kesitlerindeki basınç farkını değiştireceği için
h yüksekliğine bağlıdır. Sıvı cinsi yoğunluk ve
akışkanlık özellikleri ile x seviyesini etkiler.
Cevap C) ρ, h, r1 ve r2
Cevap 7. K’nın aşağıya doğru hareket etmesi
için yay batı yönünde gitmelidir. L’nın aşağıya
doğru hareket etmesi için yay batı yönünde
gitmelidir. M’nin yukarı yönde gitmesi için yay
doğu yönünde gitmelidir.
Cevap B) I.batı II.batı III.doğu

TROL TYT FİZİK DENEME 14 CEVAP ANAHTARI ve ÇÖZÜMLERİ
Cevaplar Anahtarı: 1-B, 2-E, 3-A, 4-B, 5-C, 6-C, 7-D

Cevap 2.
- Isıtılan bir çivinin ışıma yapması
(Termodinamik).
- Kuvvet uygulanan tekerleğin hızlanması
(Mekanik).
- Saçlarımızı tararken tarağın saçlarımızı
çekmesi (Elektromanyetizma).
- Bakır telin iletkenliğinin ölçümlerle
belirlenmesi (Katıhal fiziği).
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ile ilgili örnek
yoktur.
Cevap E) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Cevap 3. Deniz seviyesinde 0 oC de buz hal
değiştirerek su haline geçer. O halde grafikte
0 oC sıcaklık bir süre sabit kalırken buzun hacmi
azalarak su olur. +4 oC de suyun hacmi en
küçük, yoğunluğu en büyüktür.
Cevap A

Cevap 4. X yayında oluşturulup yansıyan ve iletilen
atma şekildeki gibi olduğuna göre X yayında baş
yukarı atma oluşturulmuştur.
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Cevap 1. Direnç boy ile doğru orantılı kesit ile
ters orantılıdır. O halde K, L ve M direnç
büyüklüklerini sıralarsak, RK > RL > RM şeklinde
olur.
Devredeki kollar birbirine paralel olduğu için
gerilimler eşit olmalıdır. V = I x R idi.
i1 . RK = i2 . RL = i3 . RM ise
Direnci büyük olandan az akım geçer. i3 > i2 > i1
Cevap B) İ1 < İ2 < İ3

Yansıyan aymanın bu şekilde olması için X yayı
kalın, Y yayı ince olmalıdır. İnce yaylarda dalga
daha hızlı ve genişlik daha uzundur.
- X yayı Y yayından daha kalındır (I. öncül doğru).
- X yayında baş yukarı dalga oluşturulmuştur
(II. öncül doğru).
- lx uzunluğu ly den büyüktür (III. öncül yanlış).
Cevap B) I ve II

Cevap 5. Kap ters çevrildiğinde K cismi şekildeki
gibi dengede kalır. K yüzdüğü için T gerilme
kuvveti azalır.

Gazın hacmi değişmez. Sıvının hacmi değişmez. O
halde gazın hacmi de değişmez. Pgaz değişmez.
Sıvı seviyesi arttığı Psıvı artar.

C)

Psıvı
Artar

Cevap C)

T
Azalır

Pgaz
Değişmez

- L’ nin boyu K’ den uzundur (I. öncül doğru).
- K’ görüntüsü tümsek aynaya daha yakındır
(II. öncül doğru).
- K’ ve L’ görüntüleri odak ile ayna arasındadır
(III. öncül doğru).
Cevap C) I ve III

Cevap 7.
Derin ortamda dalgaların hızı sığ ortama göre
daha hızlıdır. Doğrusal dalganın uçları ilk olarak
derin ortama çarpar. O halde uçlar hızlanır ve
öne geçer. Bu durum sadece D seçeneğinde
vardır.
Cevap D)
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Cevap 6. K ve L şekillerinin tümsek aynada
görüntüleri şekildeki gibi oluşur.

