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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-2 Fizik Testi 
bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı 
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse 
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısın-
dan yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşü-
lecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. 

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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1. Bu testte 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Bilimsel bilginin özellikleri ve bilgiye ulaşma
yollarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bilim her soruya cevap verir.

Bilimsel bilgiler mutlak gerçeklerdir.

Kuramlar doğrulandığında yasalara dönüşür.

Bilim, yaratıcılıktan daha çok yöntemlere dayanır.

Bilimsel bilgiye ulaşmak için farklı yöntemler
kullanılır.

Bir öğretmen, adezyon ve kohezyon kuvvetleri ile yüzey
gerilimini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Öğretmen, bu amaçla hazırladığı ders planında,

I. bazı böceklerin suya batmadan su üzerinde
durabilmesi,

II. dereceli silindire konan bir suyun yüzeyinin kısmen
eğrisel olması,

III. çok büyük tonajlı bir geminin yüzmesi,

IV. tam olarak su dolu bir çay bardağına birkaç toplu
iğnenin tek tek, dikkatli bir şekilde konulduğu
hâlde suyun taşmaması

olaylarından hangilerini örnek olarak kullanabilir?

A) B) C)

E)D)

I ve II II ve III III ve IV

I, II ve III I, II ve IV

1.

2.

Birer uçlarından sabitlenmiş, şekildeki X, Y ve Z

metallerinin boyları sırasıyla ’dir. Bu

metallerin her birinin sıcaklığı  kadar azaltıldığında

X metali , Y metali  ve Z metali de

kadar kısalıyor.

X, Y, Z metallerinin boyca uzama katsayıları

sırasıyla  olduğuna göre, bunlar

arasındaki ilişki nedir?

A)

B)

C)

D)

E)

3.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Düşey kesiti şekildeki gibi olan özdeş K, L, M silindirleri;
üzerlerine konulan X, Y, Z cisimleriyle bir kaptaki su
içinde dengededir.

X, Y, Z cisimlerinin kütleleri sırasıyla

olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir?

(Silindirlerdeki bölmelerin hacimleri birbirine eşittir.)

A)

B)

C)

D)

E)

4. Bir yolcu uçağı, havaya göre 550 km / saat hızla,
şekildeki gibi batıdan doğuya doğru uçmaktadır. Rüzgâr,
50 km / saat hızla doğudan batıya doğru esmektedir.

Buna göre, bu uçağın K şehrinden L şehrine
gidiş-gelişi en az kaç saat sürer?

A) B) C) D) E)4,4 4 3,5 2,4 2

Sırasıyla 2m ve m kütleli K, L kutularıyla, özdeş P, R
yayları sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde şekildeki
konumda durmaktadır.

P ve R yaylarının doğal boylarına göre uzama

miktarları sırasıyla  olduğuna göre,

 oranı kaçtır?

(Yayların kütleleri önemsizdir.)

A) B) C) D) E)3 2 1

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Şekildeki gibi bir binanın, yerden sırasıyla 5 m ve 45 m
yükseklikteki odalarından her birinin hızı 3 m / s olan    
X, Y cisimleri yatay doğrultuda fırlatılıyor.

X, Y cisimleri sırasıyla K, L noktalarına düştüğüne
göre, KL uzaklığı kaç m’dir?

(Hava sürtünmesi önemsizdir ve yükseklikler ölçekli

çizilmemiştir, )

A) B) C) D) E)2 3 6 9 12

Günlük hayatta karşılaşılan bazı kuvvetlerle ilgili,

I. Hareket hâlindeki bir otobüse doğru uçan sineğin
otobüsün camına çarpıp ezilmesi olayında; cam
sineğe, sineğin cama uyguladığından daha büyük
bir kuvvet uygular.

II. Masa üzerinde dengede duran bir kitabın
ağırlığıyla masanın kitaba uyguladığı tepki kuvveti
aynı büyüklüktedir.

III. Bir çekiçle çivinin duvara çakılması olayında; çekiç
çiviye, çivinin çekice uyguladığından daha büyük
bir kuvvet uygular.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve II

II ve III I, II ve III

7.

8.

Sürtünmesiz yatay bir ray üzerinde sabit hızlarla hareket
eden K, L cisimlerinin bir andaki hareket yönleri ve
konumları Şekil I’deki gibidir. Bu cisimler P noktasında
çarpışıyor ve çarpışmadan sonraki bir anda hareket
yönleri ve konumları Şekil II’deki gibi oluyor.

K’nin kütlesi , L’nin kütlesi de  olduğuna

göre,  oranı kaçtır?

(Raydaki bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) B) C) D) E) 2

9.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Kütleleri birbirine eşit iki kişiden Ebru, Ekvator
üzerindeki bir kentte; Burcu da Ankara’da, yere göre
hareketsiz durmaktadır.

Yerin dönme eksenine göre,

I. Ebru’nun açısal hızı Burcu’nun açısal hızından
büyüktür.

II. Ebru’nun açısal momentumu Burcu’nun açısal
momentumundan büyüktür.

III. Ebru’nun eylemsizlik momenti Burcu’nun
eylemsizlik momentinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

10. Kütlesi 3 kg olan bir M cismi, yatayla  açı yapacak

biçimde uygulanan  kuvvetiyle şekildeki gibi

hareketsiz tutuluyor.

Duvar ile cisim arasındaki statik sürtünme katsayısı

 olduğuna göre, cismin düşmemesi için

uygulanması gereken  kuvvetinin büyüklüğü

en az kaç N olmalıdır?

A) B) C) D) E)20 30 40 50 60

11.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Bir lunaparktaki raylı sistemde bir araç, 40 m
yükseklikten ilk hızsız harekete başlıyor. Bu araç,
yarıçapı 10 m olan çember biçimli raydaki                   
M noktasından şekildeki gibi geçiyor.

Buna göre, aracın M noktasındaki hızı kaç                
m / s olur?

( ; sürtünmeler ve aracın boyutları

önemsenmeyecektir.)

A) B) C) D) E)10 20 200

12. Şekildeki düzenekte, özdeş X, Y cisimleri sürtünmesiz
yatay düzlemde, bu düzleme dik ve birbirine paralel 
olan iki metal levha arasında durmaktadır. X’in elektrik

yükü 2q , Y’nin elektrik yükü de q’dur.

Açık olan S anahtarı kapatılırsa X ve Y cisimleri
hangi noktada çarpışabilir?

(Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) B) C) D) E)K L M N P

13.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Her birinin iç direnci  olan özdeş iki üreteç; ’luk

R direncine Şekil I’deki gibi bağlandığında devreden

geçen akımın şiddeti , Şekil II’deki gibi bağlandığında

da  oluyor.

Buna göre,  oranı kaçtır?

A) B) C) D) E)

14. Özdeş K, L, M sığaçlarıyla (kondansatör) oluşturulan
şekildeki devrede, K ve L sığaçlarında depolanan
enerjilerin toplamı E’dir.

Buna göre, M sığacında depolanan enerji kaç E’dir?

A) B) C) D) E)1 2 3

15.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Birbirine paralel, sonsuz uzunluktaki K, L iletken

tellerinden şekilde gösterilen yönlerde

şiddetlerinde elektrik akımı geçiyor. Tellerden eşit

uzaklıktaki M noktasında sayfa düzlemine dik ve içeriye

doğru  manyetik alanı oluşuyor.

Buna göre,

I. nin büyüklüğünü değiştirmeden yönünü

değiştirmek,

II. nin büyüklüğünü değiştirmeden yönünü

değiştirmek,

III. nin yönünü değiştirmeden büyüklüğünü

artırmak

işlemlerinden hangileri yapılırsa  manyetik
alanının hem büyüklüğü artar hem de yönü değişir?

(Yerin manyetik alanı önemsenmeyecektir.)

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I ve III

16. Elektronik devre elemanlarının işlevleriyle ilgili,

I. Transistör, elektrik sinyalini yükseltir.

II. LED, elektrik enerjisini ışığa dönüştürür.

III. Fotodiyot, elektronik devrelerde ışık üretir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

Aşağıdaki dalgalardan hangisi, hem enine hem de
boyuna dalga özelliğini içinde barındırır?

A) B)

C) D)

E)

Işık Su

Ses Sismik P dalgası

Sismik S dalgası

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Şekilde hareket yönü belirtilen ve başyukarı hareket
eden atmalardan hangileri, ilk kez yansıdıktan sonra
yine başyukarı hareketine devam eder?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

Derinliği her yerde aynı olan su leğeninde oluşturulan

su dalgalarının frekansı 12 Hz ve dalga boyu  dır.

Bu dalgalara, saniyede 2 kez döndürülen stroboskopla

bakıldığında dalga tepeleri duruyormuş gibi görünüyor.

Duran dalga tepelerinden peş peşe gelen ikisi

arasındaki uzaklık  olarak ölçüldüğüne göre,

bu stroboskopun yarık sayısı kaçtır?

A) B) C) D) E)4 6 18 24 36

19.

20.

Renk kuramına göre, ışığın ve boyanın renklerinden 
her biri üç farklı rengin değişik oranlarda birleşimi      
ve karışımı ile açıklanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ışık rengini
açıklamakta kullanılan üç renkten biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kırmızı

Siyah

Sarı

Turkuaz (cyan)

Eflatun (magenta)

Odak noktası F olan şekildeki çukur ayna, T tepe
noktası F’ye gelecek şekilde, asal eksen doğrultusunda
döndürülmeden hareket ettiriliyor.

Bu hareketin sonucunda K cisminin görüntüsünün
ilk ve son konumları sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B) C)

E)D)

I ve IV I ve V II ve IV

II ve V III ve IV

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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 ışık ışını; X, Y, Z saydam ortamlarından oluşan
düzenekte şekildeki yolu izliyor.

X, Y, Z ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla

 olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki

nedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kütlesi m olan bir parçacık 0,6 c hızıyla giderken

göreli kinetik enerjisi kaç olur?

(c : ışık hızı)

A) B) C) D) E)0,10 0,15 0,20 0,25 1,25

23.

24.

E enerjili fotonlar K metaline düşürüldüğünde sökülen
elektronların maksimum kinetik enerjisi 8 eV, L metaline
düşürüldüğünde de 6 eV oluyor.

Buna göre, K ve L’nin eşik enerjileri sırasıyla 

 aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

 2 3

 3 2

 4 6

 5 3

 6 4

25.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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Hidrojen atomlarının spektrumunda görülen Lyman,
Balmer ve Paschen serilerine ait çizgilerden en küçük
enerjili olanlarının oluşumu grafikteki gibidir.

Buna göre, n  4 durumuna uyarılmış atomların  
temel enerji düzeyine geçerken hangi ışımayı 
yapma olasılığı en fazladır?

A)

B)

C)

D)

E)

26. Maddelerin atomik yapılarının araştırılmasında genel
olarak X-ışınlarının kullanılması tercih edilmektedir.

Bu tür araştırmalarda gama ( ) ışınlarının tercih
edilmeme nedeni,

I. Gama ışınları madde atomlarının elektronları
tarafından soğurulur.

II. X-ışınları, gama ışınlarından daha az hızla yayılır.

III. Gama ışınlarının dalga boyları, X-ışınlarından
daha küçüktür.

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

Aşağıdakilerden hangisi  ışımalarının ortak

özelliğidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Elektrik yüküne sahip olmaları

Elektrik alanı içinde sapabilmeleri

Manyetik alan içinde sapabilmeleri

Hava içinde erişebilecekleri maksimum uzaklığın
aynı olması

Momentuma sahip olmaları

27.

28.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Yıldızlar, yaşam döngülerinin sonunda değişik isimlerle
adlandırılan gök cisimlerine dönüşmektedir.

Buna göre,

I. nötron yıldızı,

II. beyaz cüce,

III. kara delik

olarak adlandırılan gök cisimlerinden hangileri, bir
yıldızın yaşam döngüsü sürecinde oluşmuş olabilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

II ve III I, II ve III

Doğadaki temel kuvvetlerden biri olan çekirdek
kuvvetleriyle ilgili,

I. Yeğin çekirdek kuvvetleri hadronlar arasında
ortaya çıkar.

II. Çekirdek kuvvetleri atom altı parçacıkların yüküne
bağlıdır.

III. Çekirdek kuvvetleri çekirdekte protonlar arası
elektrostatik itme kuvvetini dengeler.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I ve III

29.

30.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.11



Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. LYS-2’de adaylar Fizik Testinin ve Kimya Testinin cevaplama 
süresi içinde, Biyoloji Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. İki test arasın-
da birinci testin soru kitapçığının toplanması, ikinci ve üçüncü testin soru kitapçığının dağıtılması işlemleri 
dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. 
Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon 
görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi 
sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta 
basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarası-
nın, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın 
sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden 
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kod-
lamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-2’de size verilen Fizik Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Fizik Soru Kitapçık Nu-
marası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim 
etmeyi unutmayınız.
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LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 (LYS2) 
22 HAZİRAN 2013 

FİZİK TESTİ 
 

1.  E 
2.  E 
3.  A 
4.  C 
5.  A 
6.  A 
7.  C 
8.  B 
9.  C 
10.  E 
11.  B 
12.  D 
13.  D 
14.  E 
15.  B 
16.  A 
17.  D 
18.  B 
19.  D 
20.  C 
21.  A 
22.  B 
23.  B 
24.  D 
25.  C 
26.  A 
27.  C 
28.  E 
29.  E 
30.  E 
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