
1) Litre ne ölçüsüdür? 

a) uzunluk  b) alan  c) hacim        d) ağırlık               e) kütle 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi 100𝑐𝑚’ye eşittir?  

a) 0,1𝑚          b) 10𝑚          c) 100𝑚           d) 1000000𝑚           e) 0.01𝑚 

 

3) 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 ne birimidir?  

a) ağırlık           b) kütle           c) yoğunluk           d) kuvvet           e) enerji 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi kütle birimi değildir?  

a) 𝑁          b) 𝑎. 𝑘. 𝑏           c) 𝑘𝑔           d) 𝑔           e) 𝑜𝑛𝑠 

 

5) Kütlesi 0,6𝑘𝑔  ve hacmi 0,3𝑚!  olan bir jelin, yoğunluğu 𝑘𝑔 𝑚!  ne kadardır? 

𝑑 = 𝑚
𝑉 

a) 0,8     b) 1,25            c) 0,2          d) 2           e) 800 

 

6) Kütlesi 600𝑔 ve hacmi 0,3𝑚! olan bir jelin, yoğunluğu 𝑘𝑔 𝑚! ne kadardır? 𝑑 = 𝑚
𝑉 

a) 0,8    b) 1,25            c) 0,2          d) 2           e) 800 

 

7) Kütlesi 600𝑔 ve hacmi 300000cm3 olan bir jelin, yoğunluğu 𝑘𝑔 𝑚! olarak ne 

kadardır? 𝑑 = 𝑚
𝑉) 

a) 0,8   b) 1,25  c) 0,2   d) 2   e) 800  

 

8) Bir tüp içerisindeki kremin kütlesi 50g, hacmi ise 40 𝑐𝑚! ’ dür. Bu kremin 

yoğunluğunu SI birim sisteminde (𝑘𝑔/𝑚!) aşağıdakilerden hangisidir? 𝑑 = 𝑚
𝑉 

a) 1,25  b) 1250 c) 0,0025 d) 0,025 e) 125 

 

9) Bir tüp içerisindeki kremin kütlesi 100g, hacmi ise 50 𝑐𝑚! ’ dür. Bu kremin 

yoğunluğunu SI birim sisteminde (𝑘𝑔/𝑚!) aşağıdakilerden hangisidir? 𝑑 = 𝑚
𝑉 



a) 0,002 b) 2000 c) 200  d) 0,2  e) 5000 

 

10) Bir öğrenci bir yemekte 1500 gıda kalori (Calorie=Cal) enerji almıştır. Öğrencinin bu 

yemekte aldığı enerjinin Joule (J) olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

(1Cal=1000cal, 1cal=4,18J)  

a) 1500  b) 6270000     c) 627   d) 6270 e) 6,27 

 

11) Bir öğrenci bir yemekte 7542000 Joule(J) enerji almıştır. Öğrencinin bu yemekte 

aldığı enerjinin gıda kalori (Calorie=Cal) olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

(1Cal=1000cal, 1cal=4,19J)  

a) 2000 b) 1800 c) 1000 d) 429  e) 2800 

 

12) 6,5 𝑘𝑔 ibuprofenden kaç adet 325 𝑚𝑔 tablet üretilebilir? (1𝑚 = 10!!, 1𝑘 = 10!).  

a) 20000  b) 2  c) 0,02  d) 2000 e) 2 

 

13) Bir tedavi seansından sonra vücuttaki tümör 50 𝐺𝑦 radyasyon almıştır. Bu dozun rad 

cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (𝑐 = 10!! ,1𝑟𝑎𝑑 = 1𝑐𝐺𝑦)   

a) 0,5  b) 5  c) 5000  d) 500   e) 50 

 

14) 𝐴 = (−𝚤 + 2𝚥)𝑚 ve 𝐵 = (−2𝚤 − 4𝚥)𝑚 vektörleri veriliyor ise 𝑅 = 2𝐴 − 𝐵 vektörü 

metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?  

a) (8𝚥)   b) (−2𝚥)  c) (−3𝚤  +  6𝚥)           d) 8   e) (−4𝚤  +  6𝚥)  

 

15) 𝐴 = (−𝚤 + 2𝚥)𝑚 ve 𝐵 = (−2𝚤 − 4𝚥)𝑚 vektörleri veriliyor ise 𝑅 = 4𝐴 − !
!
𝐵 vektörü 

metre cinsindenaşağıdakilerden hangisidir?  

a) (10𝚥)            b) (−3𝚤)          c) (−3𝚤 + 10𝚥)           d) 7           e) (−4𝚤 + 8𝚥)  

 

16) 𝐴 = (3𝚤 − 4𝚥 + 4𝑘)𝑚  ve 𝐵 = (2𝚤 + 4𝚥 − 8𝑘 )m olmak üzere 𝐶 =  2𝐴 − !
!
𝐵 

vektörünün birim vektör gösteriminde metre cinsinden ifadesi aşağıdakilerden 

hangisidir?  



a) 7𝑚 b)  5𝚤 +  12𝑘 𝑚   c) 5𝚤 +  10𝚥 −  12𝑘  d) 5𝚤 −  10𝚥 −  12𝑘 𝑚  

e) 5𝚤 −  10𝚥  +  12𝑘 𝑚 

 

17) 𝐴 = (3𝚤 − 4𝚥 + 4𝑘) ve 𝐵 = (2𝚤 + 4𝚥 − 8𝑘) olmak üzere 𝐶 =  2𝐴 − !
!
𝐵 vektörünün 

büyüklüğü metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?  

a) 7            b) 12           c) 20              d) 30              e) 50𝑚 

 

18) Büyüklüğü 10𝑚  ve yönü 𝜃 = 217!olan vektör metre cinsinden aşağıdakilerden 

hangisidir?  

a) −8𝚤 − 6𝚥            b) 8𝚤 + 6𝚥          c) −8𝚤 + 6𝚥          d) −14          e) 8𝚤 − 6𝚥  

 

19) Şekilde gösterilen 𝐵 vektörünün birim vektör gösteriminde ifadesi aşağıdakilerden 

hangisidir?  

a) (1,9𝑐𝑜𝑠60𝚤 +  1,9𝑠𝑖𝑛60𝚥)𝑐𝑚  b) (𝑐𝑜𝑠60𝚤  +  𝑠𝑖𝑛60𝚥)𝑐𝑚  

c) (𝑐𝑜𝑠300𝚤  +  𝑠𝑖𝑛300𝚥)𝑐𝑚   d) 

(1,9𝑐𝑜𝑠300𝚤  +  1,9𝑠𝑖𝑛300𝚥)𝑐𝑚      e) 11,14𝑐𝑚  

 

20) 𝐴 = −𝚤 + 2𝚥 𝑚  ve 𝐵 = −2𝚤 − 4𝚥 𝑚  vektörleri biliniyor ise 𝑅 = 𝐴 − 𝐵  vektörü 

metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?  

a) (−3𝚤 − 2𝚥)           b) (−𝚤 − 2𝚥)           c) (𝚤 − 6𝚥)           d) 7           e) (𝚤 + 6𝚥)  

 

21) Bir noktanın xy düzlemindeki Kartezyen koordinatları (x; y)=(4; -3) m’dir. Bu 

noktaya orijinden uzanan 𝑟 vektörünün birim vektör gösteriminde yazımı aşağıdakilerden 

hangisidir? (2p) 

a) 4𝚤 + 3𝚥 𝑚       b) 3𝚤 + 4𝚥 𝑚        c) 1𝑚       d) −3𝚤 + 4𝚥 𝑚        e) 4𝚤 − 3𝚥 𝑚 

 

22) Büyüklüğü 20𝑚 ve yönü 𝜃 = 217!olan vektör aşağıdakilerden hangisidir?  

a) −16𝚤 − 12𝚥 𝑚    b) 16𝚤 + 12𝚥 𝑚   c) −16𝚤 + 12𝚥 𝑚    d) −28𝑚    e) 16𝚤 − 12 𝑚 

 

 

	



23) Şekilde gösterilen 𝐵 vektörünün büyüklüğü 10cm ise birim 

vektör gösteriminde ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?  

a) (1,9𝑐𝑜𝑠60𝚤 +  1,9𝑠𝑖𝑛60𝚥)𝑐𝑚  b) (𝑐𝑜𝑠60𝚤  +  𝑠𝑖𝑛60𝚥)𝑐𝑚  

c) (𝑐𝑜𝑠300𝚤  +  𝑠𝑖𝑛300𝚥)𝑐𝑚   d) 

1,9𝑐𝑜𝑠300𝚤  +  1,9𝑠𝑖𝑛300𝚥 𝑐𝑚    e) 11,14𝑐𝑚  

 

24) 𝐹 = (𝟑𝚤 − 4𝚥) 𝑁 vektörünün büyüklüğü Newton cinsinden aşağıdakilerden 

hangisidir?  

a) 3  b) 5  c) -1  d) 4  e) 7 

 

25) 10𝑚 yükseklikten serbest düşmeye bırakılan bir cismin yere çarpış hızı 𝑚 𝑠 olarak 

aşağıdakilerden hangisidir?  

a) 10  b) kütle bilinmeden hesaplanamaz c) 5  d) 0  e) 14 

 

26) Yerden 10𝑚/𝑠 süratle dik yukarı fırlatılan bir cisim çıkabileceği maksimum 

yüksekliğe ulaştığı anda sürati 𝑚 𝑠  olarak ne kadardır?  

a) 0 b) 4,08 c) 9,8 d) 10 e) 12,04  

 

27) 2𝑚 𝑠  süratle dikey olarak yukarı fırlatılan bir cismin çıkabileceği maksimum 

yükseklik metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?  

a) 0,2       b) 0,05  c) kütle bilinmeden hesaplanamaz      d) 0,4  e) 1 

 

28) Dünyadaki ağırlığı 98N olan bir cismin aydaki kütlesi kaç kg’dır? (gdünya = 9,8𝑚/s2 ve 

𝑔ay = 1,6𝑚/𝑠2 )  

a) 0 b) 10 c) 98 d) 16 e) 36,2  

 

29) Sürtünmesiz bir zeminde, 3𝑘𝑔 kütleli bir cisme büyüklüğü 2𝑚 𝑠! olan bir ivme 

kazandıracak sabit kuvvetin büyüklüğü Newton olarak ne kadardır?  

a) 6 b) 39,24 c) 1 d) 9,81 e) 19,62  

	

	



30) Sürtünmesiz yatay düzlemde hareketsiz bir cisme, yatay düzlemle 37° açı yapan 

40𝑁’ luk sabit bir kuvvet etki ettirilerek cismin 10𝑚 ilerlemesi sağlanıyor. Kuvvetin 

yaptığı iş kaç J’dür?  

a) 319𝐽 b) 400𝐽 c) 240𝐽 d) 1000𝐽 e) kuvvet iş yapmaz  

 

31) Kütlesi 60𝑘𝑔 olan bir jimnastikçi bir ipe tırmanmaktadır. Jimnastikçinin sabit 

sürat ile tırmanmakta olduğu durum için ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 600N b) 600kg c) 6N  d) 0  e) 120N 

 

32) Kütlesi 60𝑘𝑔 olan bir jimnastikçi bir ipe tırmanmaktadır. Jimnastikçi yukarı 

yönlü sabit 1,5𝑚 𝑠!  ivme ile tırmanmakta olduğu durum için ipteki gerilme 

kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 600N b) 510N c) 90N  d) 0  e) 690N 

 

33) Bir bebek şekilde gösterildiği gibi tartılmaktadır. Eğer tartı 55𝑁 ölçmekte ise 

bebeğin kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?  

a) 550kg b) 5,5kg c) 55kg d) 5,5g  e) 5,5N 

 

34) Sürtünmesiz yatay düzlemde durgun haldeyken üzerine 2𝑠  boyunca 10𝑁 

büyüklüğünde bir kuvvet etki eden 1𝑘𝑔  kütleli cisim tekrar durmadan önce metre 

cinsinden ne kadar yol kat eder?  

a) 20  b) durmaz  c) bilinmez  d) bir miktar 

 e) 5 

 

35) 2𝑚 𝑠  süratle dikey olarak yukarı fırlatılan bir cismin çıkabileceği maksimum 

yükseklik metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?  

a) 0,2       b) 0,05 c) kütle bilinmeden hesaplanamaz  d) 0,4  e) 1 

 

	

	



36) 300𝑚  yüksekliğindeki bir tepeyi 75𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎  sürede tırmanan 60𝑘𝑔  kütleli bir 

dağcının üretmiş olduğu güç Watt cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?  

a) 39,24 b) 2354,40  c) 240  d) 4  e) veriler 

yetersiz 

 

37) Büyük bir kuvvetin uygulandığı cisim üzerinde yarattığı ivme küçük bir kuvvetinkine 

göre her zaman daha büyük müdür?  

a) her zaman   b) asla  c) uygulama zamanına bağlı  

d) eğer uygulama doğrultuları aynı ise  e) veriler yetersiz 

 

38) 10𝑘𝑔 kütleli bir cisme 𝑎 = (8𝚥)𝑚 𝑠! sabit ivme kazandıracak net kuvvet hangisidir? 

a) 8N  b) 80N  c) 80𝚥 N  d) 80𝚤 N e) kuvvet gerekmez 

 

39) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin aydaki (g=1,6 m/s2) ağırlığı 

hangisidir?  

a) −16𝚥 𝑘𝑔 b) −98,1𝚥 𝑁 c) −100 𝑁 d) (−16𝚥 )𝑁 e) ölçümü ayda 

tekrarlamadan bilemeyiz. 

 

40) 6𝑚 𝑠 sabit sürat ile hareket eden 𝑚 = 10𝑘𝑔 kütleli bir cismin taşıdığı kinetik enerji 

hangisidir? 

a) 60J  b) 180J  c) 30J  d) 0        e) potansiyel enerjisi bilinmeden 

hesaplanamaz 

 

41) 5,1𝑚 yükseklikten serbest bırakılan bir cismin yere çarpış sürati 𝑚 𝑠 olarak ne 

kadardır? 

a) 20  b) 5  c) 10  d) 2        e) kütlesi bilinmeden hesaplanamaz 

 

42) Bir adam bir kutuyu yatay doğrultuda 𝐹 = 450𝑁 büyüklüğündeki bir kuvvetle 

yatay zeminde sağa doğru çekmektedir.  Kutunun saga doğru 20m hareketi sonrasında bu 

kuvvetin  kutu üzerine yapmış olduğu iş Joule cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? 



a) 20  b) 450J  c) 22,5  d) 9000        e) kutunun kütlesi bilinmeden 

hesaplanamaz 

 

43) Yatay doğrultuda sağa doğru hareket etmekte olan bir cisme 𝑓! = 125𝑁 

büyüklüğünde sabit bir sürtünme kuvveti etki etmektedir. Kutunun sağa doğru 20m 

hareketi sonrasında, sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu iş Joule cinsinden 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) -2500 b) 2500J c) -6,25 d) 6,25        e) kutunun kütlesi bilinmeden 

hesaplanamaz 

 

44) Laboratuvarda kütlesi 10kg (g=9.81 m/s2) olarak ölçülen bir cismin kutuplardaki 

(g=10 m/s2) kütlesi kg cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?  

a) 100  b) 98,1  c) 10  d) 16   

e) ölçümü kutuplarda tekrarlamadan bilemeyiz. 

 

45) Dünyadaki ağırlığı 98N olan bir cismin aydaki kütlesi kaç kg’dır?  

(𝑔!ü!"# = 9,8𝑚/𝑠!        ve       𝑔!" = 1,6𝑚/𝑠! )  

a) 0           b) 10           c) 98          d) 16           e) 36,2 

 

 

 

46) Sürtünmesiz bir zeminde, 3𝑘𝑔 kütleli bir cisme büyüküğü 2𝑚 𝑠! olan bir ivme 

kazandıracak sabit kuvvetin büyüklüğü Newton olarak ne kadardır?  

a) 6         b) 39,24           c) 1            d) 9,81             e) 19,62 

 

47) Yatay sürtünmesiz bir düzlemde hareketsiz bir cisme, düzleme paralel 150𝑁’ luk 

sabit bir kuvvet etki ettirilerek cismin 2𝑚 yer değiştirmesi sağlanıyor. Yapılan iş kaç 𝐽’ 

dür?  

a) 100𝐽  b) 200𝐽  c) 300𝐽  d) 400𝐽 

 e) 500𝐽 

 



48) Sürtünmesiz yatay düzlemde hareketsiz bir cisme, yatay düzlemle 37° açı yapan 

40𝑁’ luk sabit bir kuvvet etki ettirilerek cismin 10𝑚 ilerlemesi sağlanıyor. Kuvvetin 

yaptığı iş kaç J’dür?  

a) 319𝐽  b) 400𝐽  c) 240𝐽 d) 1000𝐽 e) kuvvet iş 

yapmaz 

 

50) 5,1 𝑚 yükseklikten serbest bırakılan bir cismin yere çarpığı andaki sürati kaç 𝑚/𝑠 

olur?  

a) 8𝑚/𝑠 b) 10𝑚/𝑠 c) 12𝑚/𝑠 d) 14𝑚/𝑠 e) veriler yetersiz 

 

51) Yay sabiti 200𝑁/𝑚 olan bir yayda 10𝐽’ lük bir potansiyel enerjiyi depolayabilmek 

için, yay kaç metre sıkıştırılmalı ya da gerilmelidir?  

a) 0  b) 0,1  c) 0,2  d) 0,3  e) 1 

 


