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

1.  (     ) Tork skaler bir büyüklüktür. 
2.  (     ) Uzantısı dönme noktasından geçen kuvvetin 
torku en büyüktür. 
3.  (     ) Torkun yönü sağ el kuralında dört parmakla 
gösterilir. 
4.  (     ) Dönme noktasına uzak noktadan kuvvet 
uygulayarak cisimleri döndürmek daha kolaydır. 

5.  (     ) Bileşke tork sıfır ise cisim sadece durur. 
6.  (     ) Cismin dönme yönü ile torkun yönü aynıdır. 
7.  (     ) Tork türetilmiş bir büyüklüktür. 
8.  (     ) Lami teoremine göre kuvvetler karşılarındaki 

açılarla ters orantılıdır.  
9.  (     ) Bileşke tork sıfır olduğunda cisim sabit hızla 
dönebilir. 
10.(     ) Torku büyük olan cisimler hızlı dönerler. 

  

B.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.         (10P) 

 
1. Net kuvvet sıfır olduğunda duran cismin 
durgunluğunu korumasına ………………….. denge 
denir. 
2. Net kuvvet sıfır olduğunda hareket eden cismin 
sabit hızla hareket etmesine ………………….. denge 
denir.  
3. Kuvvetin döndürme etkisine  …………. denir 
4. Sağ el kuralına göre F’ in K noktasına göre torkunun  
yönünü bulunuz. 
 

 
 
5.  Torka ……………………. momenti de denir. 
 

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.                       (20P) 

 
1) Denge şartlarını yazınız. 
a) 
b) 

 
2) Lami Teoremi nedir? Açıklayınız. 
 
 
3) Torkun yönü bulunurken sağ el kuralı kullanılır. 
Sağ el kuralını açıklayınız. 
 
 
 
4) Günlük hayatta torka örnek 4 olay yazınız. 
a) 
b) 
c) 
d) 

5) Aşağıdaki formülün SI birim sistemindeki 
birimlerini yazınız. 
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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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