
Konutlarda tüketilen enerji toplam enerji tüketiminin
yaklaşık 1/3 oranına karşılık gelmektedir. Kaynakların
tasarruflu kullanımına yönelik proje geliştiren
mühendisler yeni yapılan binaların çatılarına
yerleştirilen Güneş panelleri sayesinde elektrik
üreterek ,ısıtma , soğutma ile birlikte elektrikli tüm
cihazlarını çalıştırabilmektedir.
Yapılan çalışmada geliştirilen proje aşağıda verilen
konuların hangisinin kapsamında yürütülmüştür?
A) Konutlarda yapılan ısı enerjisi harcamalarında
tasarrufa gidilmesi
B) Güneş panelleri sayesinde enerji tüketimini artırma
C) Konutlardaki enerji harcamalarına güneş panelleri
ile tasarruf sağlama
D) Güneş panellerini sadece güneşli gün sayısı fazla
olan şehirlerde kullanma

Elif plastik
çubuğu yün
kumaşa
sürtüyor.
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4Dünya genelinde her yıl 800 bin Olimpik yüzme havuzunu
dolduracak kadar ; iki milyar tondan fazla çöp üretiliyor.
Kemal ‘Geri Dönüştür Ülken Kazansın, Geri Dönüştür
Doğal Kaynaklar Hep Seninle Kalsın’ sloganıyla geri
dönüşümün önemine dikkat çekmek istiyor. Bu çalışmayı
farklı sloganlarla daha da dikkat çekici bir hale getirmek
istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi konunun
amacını destekleyen bir slogan değildir?
A) Geri dönüştür, çevre kirliliği azalsın.
B) Geri dönüştür, hammadde kullanılsın.
C) Geri dönüştür, Dünya hep yeşil kalsın.
D) Geri dönüştür, ekonomin güçlensin.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 milyon ton elektronik
atık üretiliyor. Türkiye’de ise her yıl 500 bin ton
elektronik
atık çıkıyor ve bu rakam her yıl yüzde 10 artıyor. Global
Hurda Değerlendirme Raporu verilerine göre, Türkiye’de
ömrü tamamlanan 503 bin ton elektrikli ve elektronik
eşya var. Türkiye, kişi başına 6,5 kilogram atık elektrikli ve
elektronik eşya ile 184 ülke arasında 17. sırada yer alıyor.
Verilen paragrafa göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılabilir?
A) Türkiye elektronik eşya geri dönüşümünde lider bir
ülkedir.
B) Ülkemizde elektronik atıklar zamanla azalmaktadır.
C) Türkiye’nin elindeki elektronik atıkların değeri
Dünya’da 17. sırada yer alır.
D) Ülkemizin ham madde ihtiyacı yoktur.

3 Doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve gelecek
nesillerin de enerji ihtiyacının dikkate alınması
sürdürülebilir
kalkınma olarak adlandırılır. Sürdürülebilir kalkınmanın
en önemli ayaklarından birisi enerji tasarrufudur.
Enerji tasarrufu için aşağıdakilerden hangisinin
yapılması doğru olur?
A) Evlerde ihtiyaçtan fazla su kullanılmalıdır.
B) Özel araçlar yerine toplu taşıma araçları tercih
edilmelidir.
C) Evlerde kalorifer yerine elektrikli ısıtıcı kullanılmalı,
ısı yalıtımı yapılmamalıdır.
D) Yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımı
artırılmalıdır.

Aynı plastik çubuğu nötr elektroskobun topuzuna
dokundurduğunda yapraklar açılıyor, daha sonra plastik çubuğu
elektroskobun topuzundan uzaklaştırdığında yapraklar açık
kalıyor.Bu işlemler sırasında elektroskobun yapraklarındaki
değişim sırası ile şekillerde gösteriliyor.

Elif’in yaptığı işlemler ile ilgili verilen
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Plastik çubuk uzaklaştırıldığında
elektroskop nötr hale geçer.
B) Plastik çubuk yün kumaşa
sürtündüğünde pozitif (+) yükle
yüklenmiştir.
C) Elektroskobun yapraklarının açılması
yapraklardaki yük dengesinin
bozulduğunu gösterir.
D) Elektroskobun yaparaklarının
açılmasını plastik çubuğun dokunması ile
oluşan kuvvet sağlamıştır.
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Şekil-1’deki nötr yün kumaş, nötr balona sürtülüyor. Sürtünme sonucu Şekil-2’deki gibi balonun negatif, kumaşın ise pozitif yük ile yüklendiği
gözlemleniyor. Buna göre deney ile ilgili,
I. Sürtünen cisimler arasında yük alışverişi vardır.
II. Sürtünen cisimlerden biri pozitif yüklenirse diğeri negatif yüklenir.
III. Sürtünme sonrası cisimlerin toplam yük miktarı eşittir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılır?
A) I ve II                                 B) II ve III                           C) I ve III                           D) I, II ve III

7 Aynı miktarda pozitif ya da negatif yüklerle yüklenmiş olan cisimler esnek yaylara asılıyor. Yine aynı miktarda pozitif yükle yüklenmiş olan
cisimler yalıtkan zemine yerleştiriliyor.

Yaylardaki uzama miktarları dikkate alındığında,
I. Aynı cins elektrik yükü ile yüklenmiş cisimler birbirini
çeker mi?
II. Farklı cins elektrik yüküyle yüklenmiş cisimler birbirini
çeker mi?
III. İki nötr cisim birbirini iter ya da çeker mi?
sorularından hangilerine cevap bulunabilir? (Yaylar ve
cisimler özdeştir.)
A) Yalnız II              B) I ve II        C) II ve III           D) I ve III

8 Yalıtkan ayaklarla zemine tutturulmuş nötr ve iletken olan özdeş S ve T kürelerine (-) yüklü K cismi şekildeki gibi yaklaştırılmıştır.

9 Aşağıdakilerden hangisi evlerimizde enerji tasarrufu sağlayabilecek önlemlerden değildir?
A) Aydınlatma için akkor flamanlı lamba yerine daha az enerji tüketen, daha uzun ömürlü floresan ya da led lamba kullanmak.
B) Evlerdeki televizyon, uydu cihazı, müzik seti gibi cihazlar kullanılmadığında bekleme konumunda tutmak.
C) Buzdolabı ile arkasındaki duvar arasında en az 10 cm mesafe bırakmak ve buzdolabını ısı kaynaklarından uzakta tutmak.
D) Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolmadan çalıştırmamak ve bu makinelerde varsa ekonomik yıkama programı kullanmak.

Nötr balon ve yün kumaş
ile yapılan deney
aşağıdaki gibidir.

K cismi uzaklaştırılmadan tutulduğunda, S ve T kürelerinin yük dağılımları
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

10 Elektrik ampulü, kapalı bir cam tüpün içine yerleştirilen ve elektrik akımı geçirildiğinde akkor hale gelen bir telden (filaman)
oluşur. Telin içindeki moleküllerle sürtünür. Bu telin ısınmasına yol açar. Ampulün içindeki tel çok ince olduğundan çok çabuk
ısınır. Bu nedenle, elektrik düğmesine basar basmaz yanıyormuş gibi görünür. Yeterli sıcaklığa ulaşan tel çevresine ısı ve ışık
yayar. Ampullerin kapalı olmalarının nedeni ısınan telin atmosferdeki oksijenle tepkimeye girerek yanmasını önlemektir.
Ampulün içine, genellikle tepkimeye girmeyen bir gaz doldurulur. Buda telin yanmasını önler ve ampulün uzun ömürlü olmasını
sağlar. Verilen bilgileri kullanarak bir ampul yapmak isteyen Samet, aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşır?
A) Kavanozun içine ince uzun bir tel yerleştirip birer ucunu güç kaynağına bağladıktan sonra kavanozun içindeki havayı
vakumluyor.
B) Güç kaynağına bağlı kısa ve kalın bir teli kavanoza yerleştirdikten sonra kavanozun kapağını kapatıyor.
C) İnce ve uzun bir teli güç kaynağına bağlayıp kavanoza yerleştirdikten sonra kavanozun içine tepkimeye girmeyen bir
gaz koyuyor.
D) Kalın bir teli güç kaynağına bağlayıp kavanoza yerleştirdikten sonra kavanozun içine tepkimeye girmeyen bir gaz koyuyor.



Canan öğretmen şimşek ve yıldırımın oluşumu ile ilgili
posteri öğrencilerine göstererek yorum yapmalarını
istiyor.
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11 13Şekilde özdeş K, L, M ve N cisimlerin yük durumları
verilmiştir.

Paratoner insanların aktif olduğu bölgelerde, yıldırım
düşmelerinden kaynaklı yaşanacak zararların önüne
geçilmesi için kullanılan bir araçtır.
Paratoner çalışma prensibi bilinenin aksine yıldırım
düştükten sonra çıkan enerjiyi yok etmek değil, yıldırımın
düşmesini engellemektir. Yağmur bulutları binaya
yaklaştıkları zaman alt kısımlarında eksi (negatif) yükler
bulundurur. Paratonerin sivri ucunda toplanmış olan pozitif
(+) ve negatif (-) yüklerle bulutlardaki negatif (-) yükler
birbirini iter. Bu sayede paratonerdeki eksi yük bakır bir
iletken ile toprağa aktarılır. Uçta kalan artı yük ise buluttaki
eksi yük ile etkileşime geçerek, nötrleşir. Böylece yıldırım
oluşumunun önüne geçilmiş olur.
Paratonerlerle ilgili,
I. Paratonerlerde biriken yüklerin iletilebilmesi için iletken
teller kullanılır.
II. Paretonerin uç kısmında hem pozitif hem negatif yükler
bulunur.
III. Paratonerler negatif yüklü bulutlara pozitif yük vererek
yıldırımın oluşmasını engeller.
yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II                B) I ve III               C) II ve III        D) I,II ve III

Necati: Şimşek, bulutlar arasındaki yük aktarımı sonucunda
oluşmuştur.
Şakir: Yıldırım, dağ, bina gibi cansız varlıkların üzerine düşer.
Remzi: Yıldırım, yer yüzü ve bulutların zıt yükle yüklenmesi
sonucunda oluşur.
Hangi öğrencilerin yapmış olduğu yorumlar doğrudur?
A) Necati ve Şakir                     B) Necati ve Remzi
C) Şakir ve Remzi                      D) Necati, Şakir ve Remzi

Dünya devi ülkeler ve şirketler, hızlı bir şekilde yeşil enerjiye
(yenilenebilir) ayak uydurmaya çalışıyorlar. Eskiden beri
kullandığımız “kirli enerji” kaynakları olan kömür ve
petrolden, hızlı bir kaçış söz konusu. Öte yandan yeşil enerji
kaynaklarının kurulabileceği alanların sınırlı olması yanında
farklı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunların başında
da, rüzgar türbinlerinin kurulduğu bölgelerde, birçok avcı
kuş türü ve yarasaların ölüm sayılarında ciddi bir artış
görülmektedir. Örneğin Amerika’da, bir eyaletin enerji
ihtiyacının %20’si bu yenilenebilir enerji kaynaklarından
sağlanmaktadır. Eyalete enerji sağlayan yüzlerce rüzgâr
türbini, sadece 2011 yılında 4000’den fazla yarasanın
ölümüne neden olmuştur. Dünya çapında ise her yıl
600.000-900.000 yarasanın sadece rüzgâr türbinleri
nedeniyle öldüğü düşünülmektedir.
Verilen açıklamaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Kirli enerji kaynakları yerini tamamen yeşil enerjiye
bırakmıştır.
B) Kuş ölümlerinin en önemli nedeni rüzgar türbinleridir.
C) Yeşil enerji kaynaklarının başında rüzgar enerjisi gelir.
D) Rüzgar türbinleri her alana kurulamamaktadır.

Küreler yalıtkan saplarından tutularak sırasıyla 3 işlem
uygulanıyor.
1. İşlem: K küresi M küresine dokundurulup çekiliyor.
2. İşlem: K küresinin dokunduğu M küresi N küresine
dokundurulup çekiliyor.
3. İşlem: M küresinin dokundurulduğu N küresi de L küresine
dokundurulup çekiliyor.
Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) 1. İşlemin sonunda M cismi K cisminin yükü ile yüklenir.
B) 2. İşlemin sonunda N küresi K küresine göre zıt yükle yüklenir.
C) Tüm işlemler tamamlandığında K, L, M ve N cisimler sırasıyla
+, +, - ve + yüke sahip olurlar.
D) K küresi M küresine dokundurulduğunda, K’ de bulunan (+)
yükler M küresine geçerler.
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Ali ile Ahmet beraber bir oyun oynamaktadırlar. Oyunda Ahmet gözlerini kapatırken, Ali başlangıçta iki tane nötr cam çubuk alıp, birini ipek
kumaşa sürtmüş diğerine hiçbir işlem yapmamıştır. Daha sonra ise Ahmet’ten hangi cam çubuğun yüklü olduğunu bulmasını istemiştir. Buna
göre Ahmet' in yüklü çubuğu bulabilmesi için çam çubuğu,
I. Toprak
II. Elektroskop
III. Küçük kâğıt parçaları
cisimlerinden hangilerine dokundurması gerekir? (Oyun boyunca cam çubuklar yalıtkan saplarla tutulmuştur.)
A) Yalnız I                          B) Yalnız II                        C) I ve II                    D) II ve III
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15Uranyum gibi elementlerin atom çekirdeğinin parçalanması sonucu, çok büyük bir enerji açığa çıkar. Açığa çıkan bu enerji ile su kazanları
kaynatılır ve oluşan su buharının basıncından faydalanılarak türbinler döndürülür. Türbinlerin döndürülmesi sonucu jeneratörlerde hareket
enerjisi elektrik enerjisine dönüşür. Bir nükleer santralde elektrik enerjisinin nasıl üretildiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

16

17 Aşağıda yük türü bilinmeyen elektriklenmiş bir cismin dokundurulduğu elektroskop verilmiştir.Buna göre
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Cisimden elektroskoba yük geçişi olmuştur.
B) Elektroskobun yaprakları aynı yükle yüklenmiştir.
C) Elektroskoba pozitif yüklü cisim dokundurulmuştur.
D) Elektroskoba negatif yüklü cisim dokundurulmuştur.

Nükleer santrallerle ilgili verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Soğutma çevrimi sayesinde koruma
kabı içindeki sıcaklığın sabit kalması
sağlanır.
B) Enerji dönüşümleri sırasıyla; nükleer
enerji- ısı enerjisi- hareket enerjisi-
elektrik enerjisi şeklindedir.
C) Reaktör kabında parçalanan uranyum
çekirdeğinden çıkan enerji suyun
buharlaşmasını sağlar.
D) Oluşan su buharı türbinlerden
geçtikten sonra yoğuşturucu kazanda
sıvı hale getirilerek tekrardan kullanılır.

18 Elektriklenmenin risklerini ortadan kaldırmanın en kolay yolu topraklama yapmaktır. Topraklama hattı ile cihaz ve araçlarda biriken
elektrik yükleri toprağa aktarılır. Topraklama, özellikle yanıcı ve parlayıcı sıvıların bulunduğu ortamlarda çok önemlidir. Akaryakıt
istasyonlarında mutlaka yakıt giriş ağızları ile pompalar topraklanmalıdır. Ayrıca akaryakıt istasyonuna gelen tankerler dolum işlemine
başlamadan önce fazla elektrik yüklerinden arındırılmalı, doldurma ve boşaltma esnasında tank ve tanker arasında elektrik yükü
dengesini sağlayacak bağlantı yapılmalı ve tanker topraklanmalıdır.
Yukarıda verilen metinden hareketle,
I. Akaryakıt istasyonuna gelen tankerler dolum işlemine başlamadan önce fazla elektrik yüklerinden arındırılmalıdır.
II. Akaryakıt tankerlerinde topraklama için kullanılan yere temas eden zincir yalıtkan bir maddeden yapılmalıdır.
III. İstasyonlarda pompa ve yakıt giriş ağızları topraklanmalıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I                                             B) I ve II                               C) I ve III                                          D) I, II ve III
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Termik santraller, katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini mekanik
enerjiye, mekanik enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştüren tesisledir.
Aşağıda bir termik santralin yapısı verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hatalıdır?
A) Sistemde yakıt bulunması kadar suyun da olması önemlidir.
B) Santralde kimyasal enerjinin ısı enerjisine dönüştüğü kısım türbinlerdir.
C) Türbinlerden jeneratöre aktarılan mekanik enerji jeneratörlerde elektrik enerjisi üretilmesini sağlar.
D) Kazanlarda yakılan yakıtlar suyun buharlaşmasını sağlar, buhar da türbinini döndürmekte kullanılır.

Enerji gereksinimi artıp kaynaklar azaldıkça değişik enerji kaynağı arayışları giderek hız kazanıyor. Örneğin
Hollanda’daki bir tren istasyonunda bulunan döner kapı, istasyondaki kafe için enerji sağlıyor. Kapı her geçen
insanla birlikte dönerek enerji üretiyor ve bu enerji kafenin aydınlatılmasında kullanılıyor. Yani içeri giren her
kişi kafenin aydınlanmasına katkıda bulunuyor.
Buna göre bu kapıda meydana gelen enerji dönüşümleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Elektrik enerjisi-ışık enerjisi-ısı enerjisi
B) Hareket enerjisi-elektrik enerjisi-ışık enerjisi
C) Elektrik enerjisi-hareket enerjisi- ışık enerjisi
D) Hareket enerjisi-elektrik enerjisi- hareket enerjisi
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CEVAP ANAHTARI

1.B
2.C
3.B
4.C
5.C
6.A
7.B
8.D
9.B
10.C

11.D
12.A
13.B
14.D
15.A
16.D
17.B
18.C
19.B
20.B


