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EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

1.DÖNEM FİZİK DERSİ ANADOLU/FEN LİSESİ  

9A SINIFI 2.YAZILI SORULARI 

 
……/….…/…… 

 

       
A.  Doğru (D) veya Yanlış (Y)                    (10P) 

1.  (     ) Birim zamanda alınan yola hız denir. 

2.  (     ) İvme skaler bir büyüklüktür. 

3.  (     ) Alınan yol ile yer değiştirme aynı şeydir. 

4.  (     ) Düzgün doğrusal harekette hız değişir. 

5.  (     ) Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer 

değişimini verir. 

6.  (     ) İvme zaman grafiğinin altında kalan alan hız 

değişimini verir. 

7.  (     ) İvme pozitif işaretli ise cisim daima hızlanır. 

8.  (     ) Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. 

9.  (     ) Sabit hızla giden aracın ivmesi de sabittir. 

10.(     ) Hız birimi ile ivme birimi aynıdır. 

 

B.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.         (10P) 

 

1)  Bir cismin eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol 

alması ile yapmış olduğu harekete………….. ……………... 

……………….. denir. 

2)  Alınan toplam yolun geçen toplam zamana oranına 

.............................................. denir.  
3)  Yapılan yer değiştirmenin geçen toplam zamana oranına 

.......................................... adı verilir.    
4)  Hızda, birim zamanda (1 saniyede) meydana gelen 

değişikliğe .................................adı verilir.  
5)  Hızın düzgün arttığı hareket türüne .............................. 

...................................... denir.  
 

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.                       (20P) 

 

1)  Hareket nedir? Açıklayınız. 

 

 

 

 

2)  Yörünge nedir? Açıklayınız. 

 

 

 

 

3)  Konum nedir? Açıklayınız. 

 

  

 

 

4)  Sürat  nedir? Açıklayınız. 

 

 

 

 

5)  Aşağıdaki formülün birimlerini SI birim sisteminde 

yazınız. 

 

 

                            X          =         V           .            t 

                   ……..….….. = ……………. .   …………….. 

 

 

 

D.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.   (60P)  
1.( 4PUAN )  

 
2. ( 4PUAN ) 

 
3. ( 4PUAN ) 

 
4. ( 4PUAN ) 

 
5. ( 4PUAN ) 

 



6. ( 4PUAN ) 

 
7. ( 4PUAN ) 

 
8. ( 4PUAN ) 

 
9. ( 4PUAN ) 

 
10. ( 4PUAN ) 

 
 

11. ( 4PUAN ) 

 
12. ( 4PUAN ) 

 

13. ( 4PUAN ) 

 

14. ( 4PUAN ) 

 
15. ( 4PUAN ) 

 
 

BİLGİNİN   EFENDİSİ   OLMAK   İÇİN   ÇALIŞMANIN   KÖLESİ   OLMAK   GEREKİR. 

.........................................                       BAŞARILAR                 ..........................................................  


