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VERİLER 
 
         
|e-|=e+=p=1,6x10-19 C 
g=10 m/s2       
k=(1/4πε0)=9x109  N.m2/C2    109  giga  G   
εo=9,0x10-12 C2/N.m2     106  mega  M 
π=3       103  kilo  k 
mp =1,7x10-27 kg     10-2  centi  cm 
me=9,1x10-31 kg     10-3  mili  m 
1 eV=1,6x10-19 J     10-6  micro  µ 
sin30o=cos60o=0,5     10-9  nano  n 
cos30o=sin60o=0,87     10-12  pico  p 
sin45o= cos45o=0,7 
cos37o=sin53o=0,8 
sin37o=cos53o=0,6 
√3=1,7; √2=1,4 
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1.  Kütlesi   25 g ve yükü  5 x 10-6 C  olan  bir parçacık  3 m/s’lik   sabit  bir  hızla,  yükü        
–5 x 10-6 C  olan durgun  bir parçacık etrafında dairesel bir yörünge üzerinde 
dolanmaktadır. Yörüngenin yarıçapı (m cinsinden) nedir?  
 
A) 4  B) 3  C) 2  D) 1  E) sıfır   

 
2. Bir bölgedeki elektrik potansiyel V = – 7,5x2 + 3x ifadesi ile verilmektedir. Burada V volt, 

x ise metre cinsindendir. x=2m’deki elektrik alan vektörünün büyüklüğünü (V/m 
cinsinden) ve yönünü bulunuz. 

 
A) – 27 i  B) – 30 i C) 33 i  D)  30 i E)  27 i 

 
3. 6 volt’luk bir güç kaynağı kullanılarak 2 dakika süresince bir lambadan 0,3A’lik bir akım 

geçiriliyor.  2 dakika süresince bu lamba üzerinde harcanan enerji (J cinsinden) nedir? 
 

A) 1,8  B) 3,6  C) 216  D) 20  E) 36 
 
4. Bir iletken aynı atom sayısına sahip bir yalıtkandan, aşağıdaki niceliklerin hangisinin farklı 

sayıda olması ile ayırdedilebilir? 
 

A) serbest atomlar  B) elektronlar      C) serbest elektronlar  
D) protonlar     E) moleküller 

 
 
5. R ve T noktaları, şekilde gösterildiği gibi eşit ve zıt işaretli 

iki yükten  eşit uzaklıktadır.  Negatif bir q yükünü, R’den 
T’ye götürmek için gereken iş kaç joule’dur? 

 
A) sıfır              B) kqQ/d2          C) kqQ/d 

D) kqQ/( 2 d)             E) kqQ/(2d) 
 
6. Bir demet içerisinde bulunan ve kuzeye doğru  1,0 x105 m/s hızla hareket eden, artı iki 

yüklü iyonların birim hacimdeki sayısı n=2,0x108 iyon/cm3’ dür. Akım yoğunluğu J’nin 
büyüklüğünü (A/m2) bulunuz? 

 
A) 1,6  B) 3,5  C) 4,0  D) 5,4  E) 6,4 

 
7. Her birinin yarıçapı 50 cm, ve aralarındaki uzaklık 1 cm olan, iki dairesel metal plakadan 

paralel plakalı bir kondansatör yaptığımızı düşünelim. Bu kondansatörün sığası ( pF 
cinsinden ) ne olur ?   

 
A) 455      B) 675        C) 220  D)145  E)700  

 
8. Hareketsiz Q1 ve Q2 yükleri arasındaki uzaklık 75 cm’ dir. Aralarındaki uzaklığı 25 cm 

yapacak şekilde, yükleri birbirine hızlandırmadan yaklaştırmak için, kaç joule’lük iş 
yapılması gerekir? (Q1 = - 4,0 × 10-9 C  ve  Q2 = -2,0 × 10-9 C)  

 
A)  15 × 10-7 B)  10 × 10-9 C) –6,3 × 10-7 D) 1,9 × 10-7 E)  -1,8 × 10-7 
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9. Şekilde görüldüğü gibi, yarıçapı a olan içi dolu bir küre, 

yarıçapı b olan ( b> a ), içi boş ikinci bir kürenin içine, 
merkezleri çakışacak şekilde yerleştirilmiştir. +Q yükü, 
içi dolu kürenin içine düzgün olarak dağılmıştır. Dış 
kürenin yükü -Q’dır. Merkezden  r ( r < a ) kadar 
uzaklıkta, elektrik alanın büyüklüğü nedir?              
 
A)  kQ/r2    B)  kQr/a3    C)  kQ/b2    D)  kQ/a2    E)  zero 

 
10.Ters işaretli olarak yüklenmiş iki plakanın arasında düzgün bir elektrik alan oluşmuştur. 

Negatif yüklü plakanın yüzeyinden serbest bırakılan bir elektron 1,6 cm uzaklıkta bulunan  
pozitif yüklü plakaya 1,0 x10 -8s sonra çarpmaktadır. Plakalar arasındaki elektrik alanın 
büyüklüğünü (N/C cinsinden) bulunuz? 

 
A) 910  B) 1245 C) 1500 D)1820 E) 2250 

 

11. Bir kondansatöre 1000V’luk potansiyel farkı altında 10 kW.saat ‘lik enerji 
depolayabilmek için bu kondansatörün sığası (F) ne olmalıdır? 

 
A) 72                 B) 64           C) 36         D)24                E) 18         

 
12.İç direnci 1,0Ω ve emk’sı 2,0 V olan bir bataryaya 5,0 Ω’luk bir direnç bağlanmıştır. Bu 

bataryada 2,0 dakika içinde elektriksel enerjiye dönüşen kimyasal enerji (J) miktarı nedir? 
 

A) 60  B)80  C) 70  D) 40  E) 50    
 

13.Yanda verilen elektrik dipolünün P noktasında oluşturduğu 
 potansiyeli hesaplayınız. 
 
A) k (2q) / [ (r-a)(r+a)] 
B) k (2qa) / [ (r+a)2] 
C) k (2qa) / [(r-a)(r+a)] 
D) k (2q) / [ (r-a)2] 
E) k (2q) / [ (r+a)2] 

 
14.Alaşımdan yapılmış 1,0 m uzunluğunda ve 1,0 mm2 kesitinde bir telin uçları arasına 

2,0V’luk bir gerilim uygulandığında üzerinden geçen akımın 2,0A olduğu ölçülmüştür. Bu 
alaşımın iletkenliği (Ω m)-1 cinsinden nedir? 

 
A) 2,0x103 B) 1,0x103 C)  2,0x10-6 D) 1,0x106 E)  2,0x10-3 

 
15.Tek halkalı bir elektrik devresinden geçen akım 5,0 A’dir. Bu devreye 3,0 Ω’luk yeni bir 

direnç seri olarak eklendiğinde akımın 4,0A’e düştüğü görülmüştür. Orijinal devredeki 
direncin değeri kaç Ω’dur? 

 
A) 12  B) 8  C) 9  D) 4  E)  3 
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16. Bir telden 2 A’ lik kararlı akım  geçiyor. Telin bir kesitinden 2 s ‘de geçen elektronların 
sayısını bulunuz. 
 

A)  2  B) 4      C) 2,5x1019 D) 1,3x1019       E) 6,3x1018 
 
17.Bir tel, yarıçapı R=10 cm olan silindirik bir metal kabuğun eksenine yerleştirilmiştir. Telin 

ve kabuğun çizgisel yük yoğunlukları sırası ile λ ve 2λ’dır (λ=0,9 μC/m). Silindir 
ekseninden r =20 cm uzaklıktaki elektrik alan (kN/C cinsinden) nedir ? (εo=9,0x10-12 

C2/N.m2  alınız)  
 

A)  250  B) 500  C) 175  D) 650  E) 745 
 
18.Kütlesi,  m=81 g  olan kübik bir metalin  yoğunluğu  3 g/cm3, özdirenci  ise ρ= 1,5 x 10-8 

Ω.m’ dir. Kübün karşılıklı iki yüzeyi arasına ∆V=5x10-5 V’luk bir potansiyel farkı 
uygulanınca geçen akım (A) nedir ? 

 
A) 58  B) 100  C) 164  D) 245  E) 356 

 
19.Yükleri +4 µC olan iki küçük cisimden biri x = (3)1/2 m ve diğeri ise x = - (3)1/2 m 

noktalarına yerleştirilmiştir. Bu yüklerin y = 1 m noktasında oluşturdukları elektrik alanın 
büyüklüğünü (N/C) ve yönünü bulunuz.  

 
A) 4,5 x103j B) 9x103j C) -9x103j D) 1,8x103i E)  9x103i 

 
20. Q yüküne sahip R yarıçaplı bir iletken kürenin içindeki potansiyel V = kQ/R  ile dışındaki 

bir noktadaki potansiyel ise V = kQ/r bağıntısı ile verilmektedir. Bu iletken kürenin 
içindeki ve dışındaki bir noktadaki elektrik alanların büyüklüklerini bulunuz. 

 
A) içerde: 0 ; dışarda: kQ/R2       B) içerde: 0 ; dışarda: kQ/r3                                                
C) içerde: kQ/R2  ; dışarda: 0              D) içerde : kQ/R2 ; dışarda: kQ/r2 
E) içerde: 0 ; dışarda: kQ/r2 

 
21.Şekildeki devrede R2 direncinin uçları arasındaki potansiyel  

fark kaç volttur? ε = 12 V, R1 = 3 Ω, R2 = 4 Ω  ve  R3 = 5 Ω  
     olduğunu kabul ediniz. 
 

A) 2    B) 4              C) 6  D) 8  E) 12 
 
22.Bir fotokopi makinesinin silindirik olan yüklü tamburunun yüzeyinin hemen üzerindeki 

elektrik alan şiddeti  3,0x105 N/C’dur. Tamburun iletken olduğu bilindiğine göre , σ yüzey 
yük yoğunluğu (C/m2 olarak) nedir? 

 
A) 2,7x10-6  B) 4,3x10-8      C) 5,4x10-12 D) 6,5x10-6        E) sıfır 
 

 
23.Yüzey alanı A olan birbirine paralel iki iletken plakadan oluşan 

bir kondansatör, şekilde görüldüğü gibi iki farklı dielektrik 
madde ile doldurulmuştur. Bu kondansatörün eşdeğer sığası 
nedir?  

 
A)  εoAκ / d       B) 2εoAκ / d C) εoA(κ+1) / 2d      D) 2εoA (1+κ) / κd E) εoA / 2d 
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24.Şekilde görülen ve Gauss yüzeyi olarak seçilen küp, homojen 

olmayan ji ˆ 5ˆ  4x)(E +=


 N/C’luk bir elektrik alan içine 
konulmuştur. Kübün, taralı yüzeyinden geçen elektrik alan akısı 
(N.m2/C cinsinden) nedir?   

 
A)16 B) 32    C) 44    D)  62   E) 64  
 

 
25.Kapalı bir devrenin bir bölümü yandaki şekilde 

verilmiştir. VK-VL gerilim farkı nedir (V)? 
 

A) -16.5  B) 40,5 C) 24,5 
D) -19,5  E) 35,5 

 
26. İki  özdeş  direnç,  iç dirençsiz bir  bataryanın  uçlarına  paralel  bağlandığı  zaman  

dirençlerde harcanan  toplam güç 40  W  oluyor. Eğer bu  dirençler ,  aynı  bataryanın  
uçları  arasına  seri  bağlansaydı  dirençlerde harcanan güç  kaç  watt olurdu ? 

 
A)160  B)  80   C)  40   D)  10   E)  5 

 
27. Uzayın belirli bir bölgesinde elektrik alanı +x yönündedir; 

büyüklüğü ise  x=0’da  E=500 N/C’dan,   x=30 m’de   E=400 
N/C’a düşmektedir. Yarıçapı 10 m olan silindir biçimindeki 
bir kutu, alana şekildeki gibi yerleştirilirse, kutunun içindeki 
yük miktarı (µC cinsinden) ne olur? 

 
A) −0,27  B) 1,25 C ) 0,81 D) −2,40 E) sıfır 

 
28. Bir elektrik dipol q=4,50 nC’luk yüklere sahiptir ve yükler arasındaki uzaklık d=2µm ‘dir. 

Dipolün içinde bulunduğu elektrik alanın büyüklüğü E=3x106 N/C’dur. Dipolün  
potansiyel enerjisi U= −2,16x10-8 J ise, elektrik alan vektörü ile dipol moment vektörü 
arasındaki açı kaç derecedir? 

 
A) 53  B) 30  C) 45  D) 37  E) 60 

 
29. Paralel plakalı havalı bir kondansatörün plakaları arasındaki enerji yoğunluğu 0,5 J/m3 

olduğuna göre, plakalar arasındaki E elektriksel alanın büyüklüğü (N/C cinsinden) nedir? 
 

A) 3x10+6  B) (1/3)x10-8        C) (1/3)x10-12    D) 3 x10+12        E) (1/3)x10+6 

 
 
30. Şekilde görüldüğü gibi r = 90 m yarıçaplı 60° ’lik yay 

şeklinde bükülen plastik çubuk, homojen olarak dağılmış 
−q yükü taşımaktadır. Çizgisel  yük  yoğunluğu λ = 
1,8x10–9 C/m olduğuna göre, P noktasındaki elektrik 
alanının büyüklüğü nedir (N/C cinsinden)? 

 
A)1,8   B) 0,2   C) 0,18   D) 2,0x10-3  E) 1,8x10-4  
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