
 

 
AD SOYAD: 

 

No: 

 

Özel             OKULLARI ® 
Anaokulu & Okul Öncesi & İlkokul & Ortaokul & Anadolu Lisesi & Fen Lisesi 

2022-2023  

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

1.DÖNEM FİZİK DERSİ ANADOLU/FEN LİSESİ  

11A SINIFI 2.YAZILI 

 
……/….…/…… 

 

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

1.  (     ) Atış hareketleri düzgün doğrusal harekete örnek 

gösterilebilir. 

2.  (     ) Atış hareketlerinde ivme yerçekim ivmesine eşittir. 

3.  (     ) Yatay atış hareketi iki boyutta gerçekleşir. 

4.  (     ) Düşey yukarı atılan cismin max yükseklikte ivmesi 

sıfır olur. 

5.  (     ) Serbest bırakılan cisim eşit zaman aralıklarında eşit 

yollar alır. 

6.  (     ) Eğik atılan cismin yatay hızı hareket süresince 

değişmez. 

7.  (     ) Eğik atılan cismin atıldığı andaki hızı ile yere 

çarptığı andaki hızı birbirlerine eşit olur. 

8.  (     ) Yatay atış hareketi yapan cismin havada kalma 

süresi yatay hızına bağlı değildir. 

9.  (     ) Düşey yukarı atılan cismin hız vektörü ile ivme 

vektörü yere düşene kadar hep aynı yönlü olur. 

10.(     ) Sürtünmesiz ortamda serbest bırakılan cismin yere 

ulaşma süresi kütlesine bağlı değildir. 

 

B.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.         (10P) 

 

1)  Eğik atılan cismin menzilinin max olması için yatayla 

…………………’lik açıyla atılması gerekir. 

2)  Havalı ortamda cisme hava tarafından hareketine zıt 

yönde uygulanan kuvvete   …………………………… 

kuvveti denir. 
3) Eşit büyüklükteki hızlarla cisimler birbirlerinin tümleyeni 

olan açılarla atılırsa .......................................... eşit olur.   
4)  Bir cismin belirli bir yükseklikten ilk hızsın bırakılması 

ile yapmış olduğu harekete …………………………………. 
hareketi denir. 
5)  Havalı ortamda serbest bırakılan cisimler yeterince 

yükseklikten serbest bırakıldığında yere …………… hızla 

yere çarpar.  
 

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.         20P) 

 
1) Sürtünmesiz ortamda serbest bırakılan cismin Konum-zaman, 

Hız-zaman ve İvme zaman grafiklerini çiziniz. 

 

 

2) Havalı bir ortamda serbest bırakılan cismin limit hızının 

matematiksel bağıntısını yazınız. 

 

 

3) Atış Hareket Çeşitlerini yazınız. 

a) 

b) 

c) 

d) 

4) Hava sürtünmesinin olumlu etkilerinden 4 tanesini yazınız. 

a) 

b) 

c) 

d) 

5) Aşağıdaki formülün birimlerini SI birim sistemine göre yazınız.        

             

              FH  =    k     .       A         .       V² 
 
      …..……….. =  ………..  .  ………..……. .  ……………. 

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. 


