
Çoktan Seçmeli Sorular 

1) Bir öğrenci bisikletine binerek pedal çevirmeye başlar ve doğuya doğru 1200m ilerler. Ulaştığı bu noktada durur ve batıya doğru 400m 

daha pedal çevirir. Öğrencinin aldığı toplam yol metre cinsinden ne kadardır?  (d) 

a) 1200  b) 400   c) 800   d) 1600  e) -800 

 

Sorulan nicelik alınan toplam yol olduğundan skaler bir nicelik sorulmaktadır. Skaler nicelikler için yön önemli olmadığından öğrencinin kat 

ettiği iki mesafe yönlerine bakılmaksızın toplanır. 

1200+ 400 = 1600𝑚 

 

2) Bir öğrenci bisikletine binerek pedal çevirmeye başlar ve doğuya doğru 1200m ilerler. Ulaştığı bu noktada durur ve batıya doğru 400m 

daha pedal çevirir. Öğrencinin yerdeğiştirmesi metre cinsinden ne kadardır?  (d) 

a) 1200  b) 400   c) 800   d) 1600  e) -800 

 

Sorulan nicelik yerdeğiştirme olduğundan vektörel bir nicelik sorulmaktadır. Vektörel nicelikler ile işlem yapılırken yön de dikkate 

alınmalıdır. Başlangıç konumunu referans kabul edersek ilk konum 𝑟! = 0’dır.  

Başlangıçtan 1200m doğuya hareket edildiğine göre, 1200m pozitif x yönünde ilerlenmiştir yani ilk varılan nokta (1200𝚤)𝑚’dir. 

Buradan 400m batıya yani negatif x yönüne ilerlenmiştir bunun vektörel gösteriminin de −400𝚤 olduğu dikkate alınırsa son varılan konum 

(800𝚤)𝑚’dir. 

Yerdeğiştirme = son konum – ilk konum olduğundan; Δ𝑟 = 𝑟 − 𝑟! = 800𝚤 − 0 = 800𝚤 𝑚 

 

3) Bir öğrenci bisikletine binerek pedal çevirmeye başlar ve doğuya doğru 1200m ilerler. Ulaştığı bu noktada durur ve batıya doğru 400m 

daha pedal çevirir. Bu gezinti 80 dakika sürmüşse, öğrencinin ortalama sürati m/s cinsinden ne kadardır?  (e) 

a) 20   b) 10    c) 0,17   d) 0,25   e) 0,33 



 Sorulan nicelik sürattir ve skalerdir. 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑠ü𝑟𝑎𝑡 =  !"!!"! !"#$%& !"#
!"ç!" !"#"$

 tanımıyla verilir. Alınan toplam yol Problem 1’de 

hesaplanmış olup 1600m’dir. Geçen zaman ise 80𝑑𝑎𝑘 x !"!
!"#

= 4800𝑠 olarak bulunur. 

𝑣!"# =
1600
4800 = 0,33𝑚/𝑠 

 

4)  Bir öğrenci bisikletine binerek pedal çevirmeye başlar ve doğuya doğru 1200m ilerler. Ulaştığı bu noktada durur ve batıya doğru 400m 

daha pedal çevirir. Bu gezinti 80 dakika sürmüşse, öğrencinin ortalama hızının büyüklüğü m/s cinsinden ne kadardır?  (c) 

a) 20   b) 10    c) 0,17   d) 0,25   e) 0,33 

 

 Sorulan nicelik hızdır ve vektöreldir. 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 ℎı𝑧 =  !"#$"ğ!ş!"#$%
!"ç!" !"#"$

 tanımıyla verilir. Yerdeğiştirme Problem 1’de hesaplanmış olup 

(800𝚤)m’dir. Geçen zaman ise 80𝑑𝑎𝑘 x !"!
!"#

= 4800𝑠 olarak bulunur. 

𝑣!"# =
!""!
!"##

= (0,17𝚤)𝑚/𝑠  büyüklük sorulduğundan 𝑣!"# = 0,17𝑚/𝑠 

 

5) Bir jet, uçak gemisine 63m/s süratle iniyor ve sabit ivme ile yavaşlayarak 2s sonra duruyor. Uçağın ivmesinin büyüklüğü 𝑚/𝑠! cinsinden 

aşağıdakilerden hangisidir?  (e) 

a) 63   b) -63   c) 0   d) 31.5   e) -31.5 

 

Uçak sabit ivme ile yavaşladığına göre sorunun çözümü için sabit ivmeli hareket denklemleri (𝑣 = 𝑣! + 𝑎𝑡 ve 𝑟 = 𝑟! + 𝑣!𝑡 +
!
!
𝑎𝑡!) 

kullanılır. 

Uçağın ilk sürati, son sürati ve hareket süresi bilindiğinden ilk eşitlik yeterlidir. 

Uçağın ilk sürati 𝑣! = 63𝑚/𝑠 iken uçak durduğuna göre son sürati 𝑣 = 0’dır. Hareket süresi ise 𝑡 = 2𝑠’dir. 

𝑣 = 𝑣! + 𝑎𝑡 ⟹ 0 = 63+ 𝑎 2 ⟹ 2𝑎 = −63 ⟹ 𝑎 = !!"
!
= −31.5𝑚/𝑠!   



7) Bir jet, uçak gemisine 63m/s süratle iniyor ve sabit ivme ile yavaşlayarak 2s sonra duruyor. Uçağın duruncaya kadar kat ettiği yol metre 

cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?  (a) 

a) 63   b) -63   c) 126   d) -126   e) 0 

 

Uçak sabit ivme ile yavaşladığına göre sorunun çözümü için sabit ivmeli hareket denklemleri (𝑣 = 𝑣! + 𝑎𝑡 ve 𝑟 = 𝑟! + 𝑣!𝑡 +
!
!
𝑎𝑡!) 

kullanılır. 

İstenen nicelik konum olduğundan ikinci eşitlik kullanılır. 

Uçağın ilk sürati, son sürati ve hareket süresi bilinmektedir. Uçağın ivmesi ise Problem 5’de hesaplanmıştır. 

Uçağın ilk sürati 𝑣! = 63𝑚/𝑠 iken uçak durduğuna göre son sürati 𝑣 = 0’dır. Hareket süresi ise 𝑡 = 2𝑠 ve ivmesi a=-31.5 m/s2’dir. 

𝑟 = 𝑟! + 𝑣!𝑡 +
!
!
𝑎𝑡! ⟹ 𝑟 − 𝑟! = 63 2 + !

!
−31.5 2 ! ⟹ Δ𝑟 = 126− 63 ⟹ Δ𝑟 = 63𝑚   

 

8) 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 

 

9) 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  

 

10) 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 

 

 

 

 



Problemler  

1) Bir kinesiologist, insan vücudunun biyomekaniğini çalışmaktadır. (Kinesioloji, insan vücudunun hareketini inceler. Kinematikle olan 

kelime benzerliğine dikkat ediniz lütfen.) Bu deneysel çalışma için, doğrusal bir çizgi üzerinde sabit hızla koşan bir adamın hızını 

belirlemektedir. Kinesologist koşucu belirlenmiş bir noktayı geçtiği anda zaman ölçeri başlatır ve koşucu bu noktadan 20m uzakta bulunan 

ikinci bir noktaya vardığı anda zaman ölçeri durdurur. Zaman ölçer 4s göstermekte ise  

a) koşucunun sürati ne kadardır?  

𝑣 =
∆𝑥
∆𝑡 =

𝑥! − 𝑥!
∆𝑡 =

20− 0
4 = 5𝑚 𝑠 

  

b) koşucu zaman ölçer durdurulduktan sonra 10s daha koşmaya devam ederse kaç metre daha koşmuş olur? 

𝑥! = 𝑥! + 𝑣!𝑡 +
!
!
𝑎𝑡!     sabit hız söz konusu olduğundan, 𝑎 = 0        ⇒ 𝑥! = 0+ 5 10 + 0 = 50𝑚 

 

2) 90 km/h sabit süratle araba sürmekte olan bir sürücü hapşırır ve bunun sonucu olarak 0,5s süreyle gözleri kapanır. Sürücü bu sürede ne 
kadar yol almıştır? 

 

 

 

 

3) Bir elektron 𝑣! = 1,5x10!𝑚 𝑠’lik ilk süratle 𝐿 = 1𝑐𝑚 uzunluğunda elektriksel bir hızlandırıcıya 

girer. Elektron elektriksel hızlandırıcıyı 5,7x10!𝑚 𝑠 süratle terk ediyorsa, kazandığı ivmeyi sabit kabul 

ederek bu ivmenin büyüklüğünü belirleyiniz.  

 

 

 
 



4) Yatay düzlemde düz bir çizgi üzerinde koşan bir sporcunun zamana bağlı konumu gözlenmiştir. 3s’lik zaman 

aralığında koşucunun konumunun 𝑥! = 50𝑚 ’den 𝑥! = 30.5𝑚 ’ye değiştiği tespit edilmiştir. Koşucunun 

ortalama hızının büyüklüğü ne kadardır? 

∆𝑥 = 𝑥! − 𝑥! = 30,5− 50 = −19,5𝑚 

                                            𝑣 = ∆!
∆!
= !!",!

!
= −6,5𝑚 𝑠 

   

5) Ortalama hızı 18 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡 olan bir bisikletçi 2,5𝑠𝑎𝑎𝑡 de ne kadar yol alır? 

 

6) Bir öğrenci önce doğu yönünde 30 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 boyunca 1𝑚 𝑠 süratle ilerler. Ulaştığı noktada durur ve 15 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 boyunca dinlenir. Sona 

45 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎batı yönünde ilerleyerek 2000 𝑚 daha yol alır.  

a) öğrencinin doğu yönünde kat ettiği mesafeyi hesaplayınız.  

b) öğrencinin bu hareket boyunca kat ettiği toplam mesafeyi hesaplayınız.  

c) öğrencinin toplam yer değiştirmesini hesaplayınız.  

d) öğrencinin ortalama süratini hesaplayınız.  

e) öğrencinin ortalama hızını hesaplayınız.  

 

7) Bir yüzücü havuz yüzeyinden 4m yukarıda olan dalış platformundan havuza atlar. Yüzücünün aşağı yönlü hareketi suyun 2m altında 

sonlanır.  

 a) yüzücünün su yüzeyine vardığı ana kadarki ivmesi ne kadardır? 

 b) yüzücünün su yüzeyine varması ne kadar sürmüştür? 

 c) yüzücü suya hangi hızla girer? 

 d) yüzücünün su içerisindeki aşağı yönlü hareketi ne kadar sürer? 

e) yüzücünün su içindeki ivmesinin büyüklüğü (ivmeyi sabit kabul ediniz) ne kadardır?  

 



8) Aşağıdaki durumlar için ortalama hızınızı hesaplayınız: düz bir güzergah üzerinde; 

 a) önce 1,22𝑚 𝑠  sabit sürat ile 73.2𝑚 yürüyorsunuz, sonra 3,05𝑚 𝑠 sabit sürat ile 73,2𝑚 koşuyorsunuz. 

 b) önce 1,22𝑚 𝑠 sabit sürat ile 1𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 yürüyorsunuz, sonra 3,05𝑚 𝑠 sabit sürat ile 1𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 koşuyorsunuz.   
 

9)  Yağmur damlaları 1700𝑚 yükseklikteki bir buluttan yere düşmektedirler. 

a) yağmur damlaları düşerken hava direncine maruz kalmamış olsaydılar, yer yüzüne hangi sürat ile çarpmış olacaklardı? 

b) yağmur damlaları düşerken hava direncine maruz kalmamış olsaydılar, yağmur altında yürümek güvenli olur muydu? Açıklayınız. 
 

10) Bir tenis topu 1 m yükseklikten serbest bırakıldığında top;  

a) Ne	kadar	sürede	yere	düşer? 

b) Yere	çarptığı	andaki	hızı	ve	sürati	nedir? 
 

 

 

 

11)  100 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡 sürat ile duvara çarpan aracın sürücüsünü koruması için bir hava 

yastığı tasarlamanız gerektiğini düşününüz. Araç kazadan sonra 1𝑚  mesafede 

durgun hale geliyor ise hava yastığının etkili şekilde şoförü koruyabilmesi için 

hangi ivme ile ve ne kadar sürede açılması gerektiğini belirleyiniz. 

 

İlk önce verilen birimler SI birim sistemin çevrilmelidir. 

100
𝑘𝑚
𝑠𝑎𝑎𝑡

1000
𝑘

𝑠𝑎𝑎𝑡
60𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
60𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒 = 28

𝑚
𝑠  

 
 



𝑣 = 𝑣! + 𝑎𝑡        son sürat sıfır olduğundan    0 = 28+ 𝑎𝑡         𝑡 = − !"
!

 

 

iki bilinmeyen söz konusu olduğu için ikinci denklem de kullanılmalıdır 

 

𝑟 = 𝑟! + 𝑣!𝑡 +
!
!
𝑎𝑡!  ⟹   1 = 0+ 28𝑡 + !

!
𝑎𝑡!     ⟹     1 = 0+ 28 !!"

!
+ !

!
𝑎 !!"

!

!
    ⟹ 1 = !!"#

!
+ !"#

!
    ⟹ 𝑎 = −392𝑚 𝑠!       

 

  𝑡 = − !"
!

  = − !"
!"#

⟹           𝑡 = 0.07𝑠 

 

12)  Bir pilot 4𝑔’den daha yüksek bir ivmeye maruz kalınca, tam olarak bilincini kaybetmese de gözleri kararmaya başlar. 

a) ivmenin sabit olduğunu kabul ederek, bir pilotun durgun halden 4 Mach’a (ses hızının 4 katı) gözleri kararmaya başlamadan 

ulaşabileceği en kısa süreyi belirleyiniz. 

b) bu ivmelenme süresince uçağın kat edeceği mesafeyi belirleyiniz. (soğuk havada ses hızı için 331𝑚 𝑠 kullanınız) 

 

13)  Bir trafik kazasında, hava yastıkları açılır ve yolcuların ön konsola direk çarpıp alacakları darbeden çok daha az darbe almaları için 

yavaşlatır. Otomobil güvenlik standartlarına göre, hava yastıkları sadece 36𝑚𝑠 (𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑑𝑎ℎ𝑎 𝑎𝑧) süren 60𝑔’lik bir ivme yaratır. Araçta 

bulunan bir yolcu 60𝑔 sabit ivme ile 36𝑚𝑠’de tamamen durgun hale geliyor ise, bu sürede kat ettiği mesafe metre cinsinden ne kadardır? 

 

14)  İnsan vücudu ivme büyüklüğünün 250𝑚 𝑠! daha yüksek olduğu ani durma durumlarında geçireceği ivmelenme travmasına dayanamaz 

(insan ölür). 105 𝑘𝑚 𝑠𝑎𝑎𝑡 süratle hareket eden bir araç içerisinde çarpışma geçirdiğinizi düşününüz. Ön konsoldan açılan hava yastığının 

ölümünüze sebep olmaması için sizi ne kadar mesafede durdurması gerekir?  

 


