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A’nın Yanıtları

1. Fizik bilimini kendisine iş edinen bilim insanlarına 
................. adı verilir.

2. ................, kuvvet, hareket ve bunlar arasındaki 
enerji ilişkisini inceleyen fiziğin alt dalıdır.

3. Maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip 
olduğu elektrik yükleri ve bunların neden oldu-
ğu elektriksel kuvvetleri inceleyen fiziğin alt dalı 
.................tir.

4. ..........................., ısının madde içerisinde nasıl 
yayıldığını ve iletildiğini inceleyen fizik dalıdır.

5. .............., ışığın davranışını ve özelliklerini incele-
yen fiziğin alt bilim dalıdır.

6. ........................, atomların birbiriyle nasıl etkileştiği-
ni inceleyen fiziğin alt bilim dalıdır.

7. ........................, katıhâldeki maddelerin manyetik, 
elektrik, optik, termodinamik gibi fiziksel özelliklerini 
inceler.

B’nin Yanıtları

(      )  1.  Biyolojide; bitkilerin köklerden yapraklarına 
kadar su iletimi, fizikte kılcallık ile açıklanır.

(      )  2.  Elementler arasındaki değişik ilişkileri açıkla-
yan periyodik tablo aslında kuantum fiziği ile 
açıklanır.

(      )  3.  Fizik ile sanat arasında bir ilişki yoktur.

(      )  4.  Teknolojistler, elektrik ve manyetizma yasala-
rını kullanarak kablosuz iletişimi insanlığın hiz-
metine sunmuştur.

(      )  5.  Mühendislik, fiziğin teknolojiye uygulanmasıdır.

fizikçi

Mekanik

elektrik

Termodinamik

Optik

Atom fiziği

Katıhâl fiziği
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C’nin Yanıtları

Maddenin
yapısını ve

birbiriyle olan
etkileşimini

inceler.

Ortak uygulama
alanlarına örnekler:

1.

2.

3.

4.

5.

Ortak uygulama
alanlarına örnekler:

6.

7.

8.

9.

10.

elektroliz

hâl değişimi

sinir sistemi
olayları

karışımların
ayrıştırılması

ultrason

röntgen

piller

atom

göz kusurları

tansiyon ölçümü

FEN BİLİMLERİ

Madde ve
enerji

arasındaki
etkileşimi
inceler.

Canlıları ve
birbirleriyle

olan
ilişkilerini
inceler.

A B C
KİMYA FİZİK BİYOLOJİ

1. Ünite 1 ve 2. Konular 
Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları
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2 1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

8. Fiziğe en yakın bilim dalı kimyadır.

Yanıt B dir.

9. Farelerin sinir sistemi biyolojinin konusu olup fizikle 
ilgisi en azdır.

Yanıt B dir.

10. Hücrelerin bölünmesi biyolojinin konusu olup fiziğin 
uğraş alanına en az girer.

Yanıt C dir.

11. Verilenlerin tümü fiziğin uğraş alanı içindedir.

Yanıt E dir.

12. Kristal katıları inceleyen alt alan kathâl fiziğidir.

Yanıt C dir.

13. Ekonomik krizler fiziğin konusu dışandadır.

Yanıt D dir.

14. Gel-git olayının kütle çekiminden kaynaklanması fizi-
ğin alt dalı olan mekaniğin konusudur. Fizik dışında 
bu konu ile coğrafya da ilgilenir.

Yanıt E dir.

15. Astronomi nanoteknolojinin gelişmesinde en az etkili-
dir.

Yanıt E dir.

Test 1'in Çözümleri

1.  Verilen olaylarda fiziğin mekanik, optik ve manyetiz-
ma alt dalları kullanılmaktadır.

Yanıt E dir.

2.  Verilen üç meslek dalındaki çalışanlar kesinlikle fizik 
yasalarından yararlanır.

Yanıt E dir.

3.  Pusula, kapı zili, voltmetre, ampermetre ve elektrik 
motorlarında mıknatıs veya elektromıknatıs kullanılır.

 Mıknatıs veya elektromıknatısla ilgilenen fiziğin alt 
dalı elektromanyetizmadır.

Yanıt B dir.

4.  Termometreler fiziğin termodinamik alt alanıyla ilgili-
dir. Diğerleri optik ile ilgilidir.

Yanıt E dir.

5.  Gökkuşağını inceleyen fizik alt dalı optikdir.

Yanıt A dır.

6.  Jeoloji fiziğin alt dallarından biri değildir.

Yanıt B dir.

7.  Fizikteki mekanik ve dalga biliminde elde edilen bilgi-
ler ışığında coğrafyadaki fay hareketleri açıklanmak-
tadır. 

Yanıt C dir.
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FİZİK BİLİMİNİN ÖNEMİ - FİZİĞİN UYGULAMA ALANLARI 3

3.  

 Kuvvet ve hareket içeren tüm konular mekanik konu-
larıdır.

Yanıt D dir.

4.  Fisyon yoluyla enerji üretimini yöneten fizik dalı nük-
leer fiziktir.

Yanıt B dir.

5.  

Şekil I Şekil II

 Sıvı kaldırma kuvveti mekanik konusudur.

Yanıt E dir.

Test 2'nin Çözümleri

1.  

 Verilen örnekler fiziğin alt dalı olan optiğin konularıdır.

Yanıt A dır.

2.  

Mars
Venüs

Merkür Dünya

Uranüs
Neptün

Plüto

Jüpiter

Satürn

 Güneş ve Güneş'in etrafında dolanan gezegenler 
arasındaki çekme kuvveti mekaniğin konusudur.

Yanıt B dir.
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4 1. Ünite: Fizik Bilimine Giriş

6.  

 Sismografların tasarımında ve üretiminde biyologlar 
yer almaz. 

Yanıt E dir.

7.  

ampermetre

S N

0
– +

N
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 Mıknatısın hareket etmesi mekaniğin konusudur. 
Mıknatısın hareket etmesiyle oluşan kinetik enerji bo-
bin üzerinde akım oluşmasına neden olmuştur. Bobin 
ve mıknatıstan elektrik akımı elde edilmesi elektro-
manyetizmanın konusudur.

Yanıt C dir.

8.  

halka

küre

 Isı ve sıcaklıkla ilgili konular termodinamiğin konuları-
dır.

Yanıt B dir.

9.  • Kuvveti inceleyen fizik alt dalı mekaniktir.

• Katıhâl fiziğindeki gelişmeler yarı iletken malze-
melerin ortaya çıkışını sağlamıştır. Yarı iletken 
malzemelerden yararlanılaak diyot ve transistör 
gibi devre elemanları geliştirilmiştir.

• Atom çekirdeğinin parçalanması sonucu ortaya 
çıkan ışımaları nükleer fizik inceler.

• ısının madde içindeki yayılımı ve iletimini termo-
dinamik inceler.

Yanıt E dir.
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12. Maddenin yapısını inceleyen katı hâl fiziğinde fizik ve 
kimya iç içe girmiştir. Kristallerin oluşumu, kristallerin 
içindeki yerleşik düzen, iletkenler ve süper iletkenler 
incelenen konular arasındadır.

 Modern fizik olarak adlandırılan kuantum fiziği, fizik 
ve kimyanın ortak alanıdır. Maddenin katı, sıvı, gaz 
ve plazma hâlini inceleyen termodinamik yasalarını 
uygulayan fizikokimya modern fizik yasaları üzerine 
kurulmuş bir alandır. 

 Kimya bilimi atomun yapısını gazların davranışını, ısı 
ve sıcaklık kavramlarını, elektroliz ve pillerin yapısını 
incelerken fizik yasalarını kullanır. 

 Buna göre, soruda verilenlerin tümü fizik ve kimyanı-
nın ortak çalıştığı alanlardır.

Yanıt E dir.

13. Fizik teknoloji ve mühendisliğin temelidir. Matematik 
ise fiziğin dilidir.

 

 Şekildeki araçların hazırlanmasında biyoloji bilimi en 
az etkilidir.

Yanıt D dir.

14. Verilen üç eşleştirme de doğrudur.

Yanıt E dir.

10. I. Sürü hâlinde hareket eden kuşlar V şeklinde uçar-
lar. V şeklindeki uçuş esnasında en öndeki kuşlar 
havanın kendilerine karşı oluşturduğu direnci ar-
kadan gelen kuşlar için daha aza indirir. Bu şekil-
de enerji tasarrufu sağlayan sürü hâlindeki kuşlar, 
genellikle tek başına olan kuşlardan daha hızlı 
uçar. Bu konu ile ilgilenen fizik dalı mekaniktir.

II. Günümüzde kuşların yönlerini dünyanın manye-
tik alanına göre buldukları düşünülmektedir. Yani 
kuşların kafa yapısında manyetik alana duyarlı bir 
yapı olduğu düşünülmektedir. Bu konu ile elektro-
manyetizma ilgilenmektedir.

III. Hava yalıtkan bir maddedir. Soğuk havalarda 
kuşların tüyleri arasına giren hava yalıtkanlık 
görevi yaparak kuşların üşümesini engeller. Bu 
konu ile termodinamik ilgilenmektedir.

Yanıt B dir.

11. Akvaryumdaki sıvıyı başka bir kaba boşaltmak ya da 
arabaların deposundan yakıt çekmek için kullanılan 
tekniğe sifonlama denir. 

 

 Hortumun bir ucu kaynağa diğer ucu sıvının dolması 
istenen yere konulur. Kaynağın diğerinden yüksekte 
olması şarttır. Hortumun kaynağa batırılmamış tarafı 
ağza alınır ve pipetle meşrubat içercesine sıvı çekilir. 
Bundan sonra hortum çok hızlı bir şekilde diğer kaba 
konulur.

 Bu olayla ilgilenen fiziğin mekanik dalıdır.

Yanıt C dir.


