
	

Çoktan Seçmeli Sorular 

1) 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  

 

2) 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	

 

3) 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 
 

4) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin kutuplardaki (g=10 m/s2) kütlesi kg cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? (c) 
a) 100  b) 98,1  c) 10  d) 16  e) ölçümü kutuplarda tekrarlamadan bilemeyiz. 
 
Kütle cismin içerdiği madde miktarının ölçüsüdür ve değişmez. 

 

5) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin aydaki (g=1,6 m/s2) kütlesi kg cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? (c) 

a) 100  b) 98,1  c) 10  d) 16  e) ölçümü ayda tekrarlamadan bilemeyiz. 

 

Kütle cismin içerdiği madde miktarının ölçüsüdür ve değişmez. 
 



6) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin kutuplardaki (g=10 m/s2) ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? (d) 

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

bilemeyiz. 

 

Kutuplardaki ağırlığı, 𝑚𝑔!"#"$ = 10× −10𝚥 = (−100𝚥 )𝑁 

 

7) Laboratuvarda kütlesi 10kg olarak ölçülen bir cismin aydaki (g=1,6 m/s2) ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? (d) 

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

Kutuplardaki ağırlığı, 𝑚𝑔!" = 10× −1,6𝚥 = (−16𝚥 )𝑁 

 

8) Aydaki ağırlığının büyüklüğü 100𝑁 olan bir cismin dünyadaki ağırlığının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? 

𝑔!" = 1,6𝑚 𝑠!  𝑣𝑒 𝑔!ü!"# = 9,81𝑚 𝑠!  

a) 100N              b) 16,3N           c) 613,1N             d) 1569,1N   e) 6,4N 

 

cismin aydaki ağırlığının büyüklüğü 100N olduğuna göre 𝐹!(𝑎𝑦) = 𝑚𝑔!" = 100𝑁’dur. Yani 100 = 𝑚 1,6 ⟹ 𝑚 = !""
!,!

= 6,25𝑘𝑔 olarak 

elde edilir. 

Cismin kütlesi ayda neyse dünyada da o olacağından, cismin dünyadaki ağırlığının büyüklüğü için; 

𝐹! 𝑑ü𝑛𝑦𝑎 = 𝑚𝑔!ü!"# = 6,25 9,81 = 613,1𝑁 elde edilir. 

 

9) 10𝑘𝑔 kütleli bir cisme 𝑎 = (3𝚤 − 8𝚥)𝑚 𝑠!’lik sabit ivme kazandıracak net kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 5N  b) 7N  c) 0,5N  d) 0,1N e) kuvvet gerekmez 



10) 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 

 

11) 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 

	

12) 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 

 

 

 

Problemler 

1)  Şekilde büyüklükleri verilmiş kuvvetlerin bileşke kuvveti, 𝐹!"#, bulunuz?  

 

𝐹! = 15𝑐𝑜𝑠53𝚤 + 15𝑠𝑖𝑛53𝚥 = 15 0.6 𝚤 + 15 0.8 𝚥 = 9𝚤 + 12𝚥 𝑁 

𝐹! = −10𝑐𝑜𝑠37𝚤 + 10𝑠𝑖𝑛37𝚥 = −10 0.8 𝚤 + 10 0.6 𝚥 = −8𝚤 + 6𝚥 𝑁 

𝐹! = 8𝑐𝑜𝑠270𝚤 + 8𝑠𝑖𝑛270𝚥 = 8 0 𝚤 + 8 −1 𝚥 = −8𝚥 𝑁 

𝐹!"# = 𝐹! + 𝐹! + 𝐹! = 9𝚤 + 12𝚥 + −8𝚤 + 6𝚥 + −8𝚥 = (𝚤 + 10𝚥) 𝑁 

 

 

 

 



2) Yatay eğimsiz bir zeminde koşan 𝑚 = 65 𝑘𝑔 kütleli bir sprinter atlet sabit ivme ile 0’dan 12𝑚 𝑠’ ye 

3𝑠’ de çıkmaktadır.  

 

a) Atletin ivmesinin büyüklüğünü hesaplayınız. (Cvp: 𝑎 = 4𝑚 𝑠!) 

b) Atletin bu sürede kat ettiği yolu hesaplayınız. (Cvp: 𝑑 = 18𝑚) 

c) Atletin bu ivmeyi sağlayabilmesi için ürettiği net kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız. (Cvp: 𝐹 = 260𝑁) 

 

3) Omuzu çıkmış bir hasta şekilde görüldüğü gibi bir çekme düzeneğine konulmuştur. 𝐴 ve 𝐵 çekmeleri eşit büyüklüklere sahiptirler ve 

bileşkelerinin hastanın kolu üzerinde dışa doğru 5,6𝑁 ’ luk bir kuvvet oluşturması gerekmektedir. Bu kuvvetlerin büyüklüklerini 

hesaplayınız.  

(Cvp: 𝐴 = 𝐵 = 3.3𝑁) 

 

 
 
 
4) Bacağın arkasındaki iki kas, Aşil tendonunu şekilde gösterildiği gibi çekmektedir. Kasların tendona uyguladığı toplam 

kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız.  (Cvp: 𝐹!"# = 375,88𝑁) 

 

  

 

 



5) Kütlesi 𝑚 = 50𝑘𝑔 olan bir ecza dolabı kliniğin sürtünmesiz zemininde durmaktadır. Ecza dolabına 

+𝑥 𝑑𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑡𝑢𝑠𝑢𝑛𝑑𝑎  ve yatayla 37! açı yapan bir kuvvet uygulanırsa; 

a) Zeminin ecza dolabına uyguladığı normal kuvvetin büyüklüğü nedir? (Cvp: 𝑁 = 417,78𝑁) 

b) Ecza dolabının ivmesinin büyüklüğü nedir? (Cvp: 𝑎 = 1,92𝑚 𝑠!) 

 
6) Bir hemşire 𝑚 = 20𝑘𝑔 kütleli bir tekerlekli sandalyede oturan 𝑚 = 50𝑘𝑔 kütleli bir hastayı şekilde gösterildiği gibi –x ekseniyle 

𝜃 = 37!  açı yapan 𝐹 = 150𝑁 büyüklüğünde sabit bir kuvvetle sağa doğru itmektedir. Zemin sürtünmelidir ve tekerlekli sandalye ile 

zemin arasındaki kinetik sürtünme kuvveti 𝑓! = 78𝑁’ dur.  
a) Tekerlekli sandalye-hasta sistemi için serbest cisim diyagramını çiziniz.  

b) Hemşirenin uyguladığı kuvveti birim vektör cinsinden yazınız. [ Cvp: 𝐹 = 120𝚤 − 90𝚥  (𝑁)] 

c) Sistemin ivmesini, ve bu ivmenin büyüklüğünü bulunuz. [ Cvp: 𝑎 = 0,6𝚤  𝑚 𝑠!    ve  𝑎 = 0,6  𝑚 𝑠! ] 

 

 



7) Bir hemşire kendi kütlesi 𝑚 = 50𝑘𝑔  ve üstünde yatan hastanın kütlesi 𝑚 = 60𝑘𝑔 olan bir sedyeyi sağa doğru itmektedir. Sedye-hasta 

ikilisi kendilerine sabit 𝑓 = 100𝑁’ luk sürtünme kuvveti uygulayan pürüzlü yüzey üzerinde 0.6 𝑚 𝑠!’ lik bir ivme kazanıyor. 

a) Sedye-hasta	sistemi	için	serbest	cisim	diyagramını	çiziniz.		

b) Hemşire	tarafından	sisteme	uygulanan	kuvvetin	büyüklüğünü	bulunuz,	 𝐹 =?		[	Cvp: 𝐹 = 166 𝑁 ]	

	

	
	

	

8) Acil bir hasta bir ambulans helikopterle hastahaneye taşınmaktadır. Hastanın bulunduğu sedye bir ip sistemi ile helikoptere bağlıdır. Bu ip 

sitemi şekilde görüldüğü gibi sedyenin iki ucundan çıkan iki ayrı ipin bir düğüm noktasında tek ipe düşmesi ve o ipin helikoptere bağlanması 

şeklindedir. Kırmızı ip düşey doğrultuda, mavi ipin yatayla yaptığı açı 45° ve sarı ipin yatayla yaptığı açı 30°’ dir. Hasta sedye sisteminin 

toplam kütlesi 200𝑘𝑔  ise her üç ipteki gerilme kuvvetlerinin büyüklüklerini hesaplayınız.

Cvp: 
𝑇!"#$ = 1434.8 (𝑁) 
𝑇!"#$ = 1757.3 (𝑁) 
𝑇!"#$"%" = 1960 (𝑁) 

 



9) Omurga yaralanmalarının tedavisinde, bel kemiğini germek için genellikle bel kemiği kolonunu boyunca bir gerilme kuvveti sağlamak 

gerekir. Bunun için kullanılan düzeneklerden biri şekilde de gösterilen düzenektir. Genellikle boyuna bağlanan bir bileziğe 𝑊 ağırlığı 

uygulanır. Hastanın sırtıyla yatak arasındaki sürtünme hastanın kaymasını önlemektedir.  

a) 78.5 𝑘𝑔 	kütleli	 hasta	 ile	 yatak	 arasındaki	 maksimum	 statik	 kuvveti	𝑓!(𝑚𝑎𝑘𝑠) = 577𝑁 	ise,	 hasta	 yatakta	 kaymaksızın	𝑊 	ağırlığının	

sağlayabileceği	maksimum	çekme	ne	kadardır?	

b) Maksimum	çekme	durumunda,	boyundaki	bileziğe	bağlanan	her	bir	ipteki	gerilme	kuvvetinin	büyüklüğü	nedir?	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cvp: 
(a) 

577 (𝑁) 
(b) 

𝑇 = 318,3 (𝑁) 
 



10) Bir hasta, çene kemiği yaralanmasına bağlı olarak şekilde görüldüğü gibi bir bant takmaktadır. Bu bant 

hastanın çenesine yukarı yönlü 5𝑁 büyüklüğünde bir kuvvet uygulamaktadır ve bant boyunca gerilme sabittir. 

Bandın bu büyüklükteki bir kuvveti sağlayabilmesi için hangi gerilime ayarlanması gerekmektedir? 

(T=3,15N) 

 

 

 

 

11) Şekilde gösterilene benzer düzenekler genellikle hastahanelerde incinmiş bir ayağa çekme kuvveti uygulamak için kullanılırlar.  

a) Ayağı taşıyan ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayınız. [	Cvp: 𝑇 = 78.4  𝑁 ] 

b) Ayağa sağa doğru etkiyen çekme kuvvetinin büyüklüğünü bulunuz.  [	Cvp: 𝐹 = 105.2  𝑁 ] 

 

 
  

 



12) Şekilde gösterilen hasta 𝑚 = 65𝑘𝑔 kütleye sahiptir. Önden bakıldığında görülmektedir ki her iki 

koltuk değneği ile yatay eksenle 22∘’ lik açı yapmaktadır. Koltuk değnekleri hastanın ağırlığının 

yarısını taşımaktadır, hastanın ağırlığının diğer yarısı ise yer tarafından hastaya uygulanan düşey 

kuvvet tarafından taşınmaktadır. Hastanın sabit hızla ilerlediğini ve yer tarafından koltuk değneklerine 

uygulanan kuvvetlerin koltuk değneği boyunca etki ettiklerini kabul ederek; 

a) Koltuk değnekleriyle zemin arasında olması mümkün en düşük statik sürtünme katsayısı değerini 

belirleyiniz. 

b) Her koltuk değneğindeki sıkışma kuvvetinin büyüklüğünü belirleyiniz. 

 
 

 

 

 

 

 

13) Şekilde gösterilen atlet 𝑚 = 1𝑘𝑔 kütleli diski 𝑟 = 1,06𝑚 yarıçaplı çember bir yol üzerinde çevirmektedir. Diskin ulaştığı maksimum 

sürat 20𝑚 𝑠’ dir. diskin radyal ivmesinin alabileceği maksimum değeri hesaplayınız.  

 
 


