
 

 
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.  (     ) Yer çekim potansiyel enerji hesaplanırken cismin ağırlık 

merkezinin yerden yüksekliğine bakılır.  
2.  (     ) İş birimi ile enerji birimi aynıdır. 
3.  (     ) Gücü fazla ola bir aracın harcadığı enerji de fazladır  

4.  (     ) Sürtünmesiz ortamda cisimlerin enrjileri artabilir veya 

azalabilir.  
5.  (     ) Bir cisme yer çekim potansiyel enerji kazandırmak 
için yerçekimine karşı iş yapmak gerekir. 
6.  (     ) Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş daima enerji kaybına 
sebep olur. 

7.  (     ) Elindeki çantayı sallamadan taşıyan çocuk hareket 
doğrultusuna dik doğrultuda kuvvet uyguladığından iş 
yapmış sayılmaz. 
8.  (     ) İş birimi watt tır. 

9.  (     ) Hızı 2 katına çıkan bir cismin kinetik enerjisi de 2 
katına çıkar. 

10.(     ) Yayın boyu artarsa esneklik katsayısı azalır. 

 

B.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.         (10P) 

 

1. Kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan  …………..  

veya    ………………..………………. verir. 
 
2. Sıkıştırılmış bir yayda depolanan enerji .............................     

............................... enerjidir. 
 
3. Kainatta hiçbir enerji yoktan var olmaz vardan da yok 
olmaz sadece farklı bir enerjiye dönüşür. Bu duruma  

………………. ……………….. denir. 
 
4. Birim zamanda yapılan işe  .................... denir. 

 
5. Kuvvet ile kuvvet doğrultusundaki alınan yolun çarpımına 
.........................  denir. 

 

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.                       (20P) 

 
1) Güç nedir? Açıklayınız. 

 

 

 

2) Mekanik Enerji nedir? Açıklayınız. 

 

 

 

3) Kinetik Enerji nedir? Açıklayınız. 

 

 

4) Aşağıda verilen Enerjilerin Formüllerini yazınız. 

 

a) Potansiyel Enerji      = 

 

b) Esneklik Potansiyel Enerji     = 

 

c) Kinetik Enerji            = 

 

5) Aşağıdaki formülün birimlerini SI birim sistemine göre yazınız.        

 

             

             W  =          F         .       X 
 
      …..……….. =  ………..……. .  ……………. 

 

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. 


