
   
 
 
VERİLER 
 
       
Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s2   Metrik Ön Takılar 

sin 45°= cos 45°= 0,7    Numara Ön Takı Simge 
sin 37°= cos 53°= 0,6     
sin 53°= cos 37°= 0,8    109  giga  G 
tan 37°= 0,75     106  mega  M 

tan 53° = 1,33     103  kilo  k 
sin 30°= cos 60°= -cos 120° = 0,5  10-2  santi  c 
sin 60°= cos 30°= 0,87   10-3  mili  m 

cos 180° = -1     10-6  mikro  µ 

π =3      10-9  nano  n 

√2 = 1,4         10-12  piko  p 
√3 = 1,7      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Kütlesi 4 kg olan bir cisim durgun durumdan, sabit ivme ile harekete başlıyor ve 4 saniye 
içinde hızı 20 m/s’ ye ulaşıyor. Cisim harekete başladıktan 4 s sonra cisme aktarılan anlık 
güç (W cinsinden) nedir? 
 
A) 80  B) 160  C) 240  D) 320  E) 400  

 
2. Kütlesi 1000 kg olan bir asansör aşağı doğru 4 m/s2 ivme ile inerken asansörü taşıyan 

halattaki gerilme (kN cinsinden) ne kadardır?  
 
A) 3  B) 6  C) 10  D) 14  E) 28 

 
3. Bir kişi 60 kg’lık bir sandığı uyguladığı yatay 270 N’ luk bir kuvvet ile yatay düzlem 

üzerinde kaydırıyor. Kinetik sürtünme katsayısı 0,40 olduğuna göre, sandığın ivmesi   (m/s2 
cinsinden) nedir? 
 
A) 0,3 B) 0,4  C) 0,5  D) 0,6  E) 1,0 

 
4. Bir cisim v0 = 25 m/s’ lik ilk hızla düşey doğrultuda yukarı doğru fırlatılıyor. 

Cismin fırlatıldıktan t = 4 s sonraki hızını (m/s cinsinden) bulunuz? 
 
A) −10j  B) −20j  C) 10j  D) 20j  E) −15j 

 
5. Yarıçapları eşit olan A ve B virajlarının eğim açıları sırası ile 37o ve 53o’dir. Bir araç        18 

m/s’ lik hızla kaymadan A virajını dönebildiğine göre B virajını dönebilmesi için gerekli 
olan maksimum hızı (m/s cinsinden) nedir? 
 
A) 11  B) 24  C) 44  D) 68     E) 53 

 
6. Bir boyutlu ve korunumlu bir kuvvetin etki ettiği bir sistemde potansiyel enerji              U(x) 

= x3−3x şeklinde değişmektedir. Hangi x değerinde (m cinsinden) sistem dengededir.  
 
A) −4 B) −3 C) 2 D) 1 E) 0 
 

7. Yatay doğrultuda hareket eden bir cismin konumu zamana bağlı olarak x(t) = 4t3 – 3t (m) 
ifadesi ile verilmektedir. t = 0 anında harekete başlayan bu cismin ilk hızı nedir?  
 
A) –4i B) 4i C) –3i D) 3i E) 0 
 

8. Düşey doğrultuda yukarı fırlatılan bir cimin çıkabildiği yükseklik 20 m’ dir. Bu cismin yere 
çarptığı andaki hızı (m/s cinsinden) nedir? 
 
A) –10i + 50j          B) 10i – 50j  C) –40j     D) –30j       E) –20j 

 
9. Şekilde görüldüğü gibi, birbirleri ile temas eden dört blok, 

yatay sürtünmesiz yüzey üzerinde bulunuyor. Bloklardan 
birine uygulanan yatay F kuvveti ile, bloklar 
ivmeleniyorlar. F = 70 N, m1 = 5 kg, m2 = 4 kg, m3 = 3 kg 
ve m4 = 2 kg olduğuna göre, m3 ile m4 blokları arasındaki 
temas kuvvetini (N cinsinden) bulunuz. 
 
A) 5  B) 10  C) 15  D) 20  E) 25 
 

F m1 
m2 m3 m4 
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10. Bir cisme etki eden kuvvetin konuma bağlı değişimini veren matematiksel ifade             F(x) 
= ax2 (N) şeklinde verilmektedir. Bağıntıdaki a sabitinin boyutu aşağıdakilerden hangisidir? 
(Kütle = M, Uzunluk = L, Zaman = T) 
 
A) a = [M]

[T][L]2          B) a = [M]
[T]2[L]          C) a = [T]2

[L]2          D) a = [M]
[T]2          E) a = [L] 

 
 

11. Şekildeki eğik düzlemin aşağıda kalan 5 m’ lik bir kısmı sürtünmeli 
bir yüzeye sahiptir. Bu bölgeye v = 5 m/s’ lik bir ilk hızla giren 2 
kg kütleli bir cisim eğik düzlemin alt ucunda durduğuna göre cisme 
etki eden sürtünme kuvveti (N cinsinden) nedir? 
 
A) 11  B) 35 C) 17  D) 72      E) 25 
 
 

12. Yay sabiti 2 kN/m olan bir yayın ucuna 5 kg’ lık bir kütle asıldığında 5 cm uzuyor ve kütle-
yay sistemi dengeye geliyor. Yay kuvvetinin yaptığı iş (J cinsinden) nedir? 
 
A) 5,0  B) 4,5 C) 3,5  D) 2,5      E) 1,5 
 
 

13. 𝐀𝐀 = 𝐢𝐢 + √2𝐣𝐣 + 𝐤𝐤 ve 𝐁𝐁 = −𝐤𝐤 vektörleri arasındaki açı kaç derecedir? 
 
A) 120 B) 45 C) 53  D) 37     E) 135 
 
 

14. Şekilde B bloğunun ağırlığı 500 N, temas yüzeyleri arasındaki statik 
sürtünme katsayısı 0,2 ve θ = 45o ise, sistemin dengede kalabilmesi için      
A bloğunun ağırlığı (N cinsinden) ne olmalıdır? 
 
A) 100  B) 1000  C) 500  D) 2500            E) 50 
 
 
 

15. Serbest düşme hareketi yapan bir cismin konumu zamana y(t) = 20−5t2 ifadesiyle bağlıdır. 
Burada y metre ve t saniye cinsindendir. Cisim yere ulaştığında hızının büyüklüğü         (m/s 
cinsinden) ne olur? 
 
A) 25 B) 15 C) 5 D) 20 E) 10 
 
 

16. Bir çocuk nehrin tam karşısındaki noktaya yüzmek istiyor. Çocuğun durgun sudaki hızı     2 
m/s ve nehrin akış hızıda 1 m/s’ dir. Çocuk, tam karşıdaki noktaya ulaşmak için, başlangıç 
noktasıyla karşıdaki noktayı birleştiren doğrultuya göre hangi açıyla (derece cinsinden) 
yüzmelidir? 
 
A) 30   B) 37     C) 45        D) 53     E) 60 
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17. Yanda görülen düzenekte  m = 1 kg ve M = 3 kg’ dır. Sistem durgun durumda iken 
serbest bırakılırsa m kütlesi 0,4 s içerisinde ne kadar (m cinsinden) yükselir? 
Makaranın ve ipin kütlesiz ve sürtünmesiz olduğunu varsayınız. 
 
A) 0,2  B) 0,3  C) 0,4  D) 0,5  E) 0,6 
 
 

18. Anlık hızı  v = 2i − 3j (m/s) olan bir parçacık üzerine F = 5i − 2j + 4k (N) ifadesi ile verilen 
bir kuvvet etkimektedir. Parçacık üzerine etki eden kuvvetin yaptığı anlık iş hızı                  (J/s 
cinsinden) ne kadardır? 
 
A) +5  B) +10  C) −10  D) +16  E) −16 
 

19. Kütlesi 0,4 kg olan bir cisim, sürtünmesiz yatay yüzey üzerinde 5 m/s’ lik sabit hızla 
kayarken yolu üzerindeki yay sabiti k = 160 N/m olan bir yaya çarpıp sıkıştırıyor. Yaydaki 
maksimum sıkışma miktarı (cm cinsinden) nedir ? 
 
A) 10     B) 20  C) 15  D) 30  E) 25 
 
 

20. Kütlesi 50 kg olan bir blok sürtünmesiz bir zemin üzerinde 
hareketsiz durmaktadır. Kütlesi 15 kg olan bir kutu da blok üzerinde 
durmaktadır. Kutu ile blok arasındaki statik sürtünme katsayısı µs = 
0,4 ve kinetik sürtünme katsayısı µk = 0,2’ dir. Kutu      F = 90 N’ 
luk yatay bir kuvvetle çekilirse kutunun ivmesi         (m/s2 cinsinden) 
ne olur? 
 
A) 4  B) 6  C) 3  D) 2  E) 5 
 
 

21. Kütlesi 1000 kg olan bir araba eğimsiz bir yolda 125 m yarıçaplı bir virajı dönmek istiyor. 
Araba tekerleri ile yol arasındaki statik sürtünme katsayısı µs = 0,5’ tir. Arabanın 
savrulmaması için en büyük hızı (m/s cinsinden) ne olmalıdır? 
 
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
 
 

22. Bir parçacığın potansiyel enerjisi U = −3x2 + 4x (J)  olacak  şekilde değişmektedir (burada, 
x metre cinsinden ölçülmektedir). x = 3 m’ de parçacığa etkiyen korunumlu kuvveti         (N 
cinsinden) bulunuz. 
 
A) –10i B) 10i  C) 14i  D) −14i E) 7i 
 
 

23. Bir oyuncu kütlesi 300 g olan bir topu 6 m/s hızla fırlatınca 15 m uzaklıktaki ikinci oyuncuya 
hava direnci nedeniyle 4 m/s hızla ulaşıyor. Topun ivmesinin sabit ve izlediği yolun yatay 
doğrultuda olduğunu varsayarak topun uçuşu esnasında sürtünme kuvvetinin yaptığı işi (J 
cinsinden) bulunuz ? 
 
A) −9  B) −6          C) 6  D) −3  E) 3 
 

m M 

                                        
50 kg                                            

                                                        

15 kg     
 

F=90 N 
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24. Tek boyutlu bir harekette, kuvvet F(x) = 3+4x−3x2 bağıntısı ile veriliyor, burada x metre,  F 
newton’dur. Bu kuvvetin etkisi ile parçacık x = 0’ dan x = 2 m konumuna hareket ediyor. 
Kuvvetin yaptığı iş (J cinsinden) nedir ? 
 
A) 2  B) 3  C) 4  D) 5  E) 6 
 
 

25. Bir taş 120 cm uzunluğundaki bir ipe asılarak düşey bir düzlemde dairesel hareket yapmaya 
zorlanıyor. Taşın hızı sabit ve büyüklüğü 6 m/s ise, taşın en üst noktadaki ivmesi              (m/s2 
cinsinden) ne olur? 
 
A) 30, aşağı B) 30, yukarı C) 20, yukarı D) 20, aşağı  E) 0 
 
 

26. Kütlesi 20 kg olan bir kutu 25 m/s’ lik sabit hızla yatay düzlemde hareket ederken, aniden 
pürüzlü bir yüzeye giriyor ve duruncaya kadar 125 m yol alıyor. Kutu ile yüzey arasındaki 
kinetik sürtünme katsayısını bulunuz. 
 
A) 0,50         B) 0,25          C) 0,35     D) 0,60   E) 0,45 
 
 

27. Hızı vo = −4i − 5j’ den vs = −6j + 3k m/s’ye değişen, 15 kg’lık bir cismin kinetik enerjisindeki 
değişim (J cinsinden) nedir? 
 
A) 50                 B) 40    C) 30                D) 20                   E) 10 
 
 

28. Bir bloğa etki eden kuvvetler şekilde gösterildiği gibidir. F1 = 15 N, 
F2 = 20 N, F3 = 40 N, m = 15 kg ve θ = 30° ise, yüzeyin bloğa 
uyguladığı normal kuvveti (N) bulunuz. 
 
A) 55 B) 750 C) 130 D) 110 E)150  

 
 

29. Ağır bir top serbest düşmeye bırakılıyor. Topun beşinci ve altıncı saniyeler arasındaki 
ortalama hızı (m/s cinsinden) nedir? 
 
A) 60    B) 55   C) 50   D) 45   E) 40  

 
 

30. Kütlesi 2 kg olan bir kutuya iki kuvvet etki etmektedir. Bu 
kuvvetlerden sadece birisi şekilde gösterilmiştir. Eğer F1 = 20 N, 
kutunun ivmesi a = 10 m/s2 ve θ = 37o ise, F2 kuvvetini (N) birim 
vektörler cinsinden belirleyiniz.  
 
A) F2 = −32 j B) F2 = 32 i − 21 j  C) F2 = −32 i − 16 j  
D) F2 = −32 i E) 0 
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