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1.DÖNEM FİZİK DERSİ ANADOLU/FEN LİSESİ  

9A SINIFI 2.YAZILI SORULARI 

 
……/….…/…… 

 

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

1.  (     ) Sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. 

2.  (     ) Sıvıların kaldırma kuvveti temas gerektirmeyen 

kuvvettir. 

3.  (     ) Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. 

4.  (     ) Kuvvetin birimi kg dır. 

5.  (     ) Kuvvet dinamometre ile ölçülür. 

6.  (     ) Uzay boşluğunda sürtünme kuvveti oluşmaz. 

7.  (     ) Etki ve tepki kuvvetleri birbirlerine eşit olur. 

8.  (     ) Sürtünme kuvveti daima cismin hareketine ters 

yönde uygulanır. 

9.  (     ) Sabit hızla gitmekte olan bir tren dengelenmiş 

kuvvet etkisinde hareket eder. 

10.(     ) Kütle çekim kuvvetinin menzili sonsuzdur. 

 

B.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.         (10P) 

 

1)  Bir cismin sahip olduğu hareket ve şekil durumunu 

korumak istemesine  ....…………………….   denir. 

2)  Tüm kütleler arasında meydana gelen kuvvete ………..  

…………………….  ……………………….. denir. 

3)  Atom çekirdeğinin kararlı olduğu durumlarda çekirdeğin 

dağılmadan bir arada durmasını sağlayan kuvvete 

…………… ………………………. …………… denir. 

4)  Elektriksel ve manyetik etkiden kaynaklanan kuvvete 

…………………………..   ……………………    denir. 

5)  Atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumlarda ortaya 

çıkan  kuvvete …………….. ……………….. …………… 

denir. 
 

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.                       (20P) 

 

1)  Kuvvet nedir ? Açıklayınız 

 

 

 

2)  Newton ‘ un hareket yasalarını yazınız?. 

     a) 

     b) 

     c) 

 

3)  4 Temel Kuvveti yazınız. 

     a) 

     b) 

     c) 

     d) 

 

4)  Newtonun hareket yasalarından temel yasa nedir? 

Açıklayınız. 

 

 

 

 

5)  Aşağıdaki formülün birimlerini SI birim sisteminde 

yazınız. 

 

                       F          =         m           .           a 

 

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

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 ) 
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