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1. Yanda cep telefonları için kullanılan şarj kablosundan bazı bölümler harflendirile-
rek gösterilmiştir. 
Buna göre işaretlenen K, L, M bölümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?
A) M ile gösterilen bölümde elektrik çarpmalarına karşı koruyan özellikte bir mad-

de kullanılmıştır.
B) M ile gösterilen bölümün dış kısmında yalıtkan, iç kısmında iletken maddeler 

kullanılır.
C) L ile gösterilen bölümün ucu yalıtkan bir maddeden yapılmıştır.
D) K ile gösterilen bölümün ucu iletken bir maddeden yapılmıştır.

2. 

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cen-
neti’nde leyleklerin elektrik çarpması nedeniyle telef olmasının 
önüne geçilmesi amacıyla “Leylekler Ölmesin” projesi hayata 
geçirildi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Kı-
zılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, özellikle elektrik direkleri üze-
rinde bulunan yuvalarda leylek ölümlerinin önüne geçilmesi için 
Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ara-
sında protokol imzalandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Kuş Cenneti Ziyaretçi 
Merkezi’nde düzenlenen “Leylekler Ölmesin” projesi protokol 
töreninde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Merkezi uz-
manlarının yaptığı saha çalışmalarında özellikle deltanın belirli 
bölgelerinde leylekler başta olmak üzere diğer göçmen kuşlarda 
da elektrik çarpması sonucu ölüm ve yaralanmalar tespit edildiğini söyledi. Elektrik çarpması sonucu yaşanan 
leylek ölümlerinin önemli bir sorun olduğunu vurgulayan uzman ve yetkililer bu durumun aynı zamanda elektrik 
şebekeleri açısından da ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekmişlerdir. Elektrik hatlarına izolatörlerin takılması, 
direklerdeki yuvaların yükseltilmesi gibi uygulamalar sonucunda vaka sayılarında önemli azalmalar elde edildi-
ği de belirtildi. Böylece doğal hayatın korunmasına da katkı sunulacağı söylendi.

Elektrik çarpması sonucu leylek ölümlerinin önüne geçilecek…

Bu haberden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Leyleklerin ölüm ve yaralanmalarına, yuvalarını direklerin iletken kısımlarına yakın yapmaları neden olmaktadır.
B) Elektrik çarpmalarına karşı alınacak önlemler ile kazaların sayılarında azalmalar olacaktır.
C) Elektrik direklerine yalıtkan maddelerin takılması elektrik çarpmalarını azaltır.
D) Elektrik çarpmaları her zaman ölümle sonuçlanır.
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3. 

 

Neon Lamba; Fransız kimyacı Georges Claude tarafından 1911 yı-
lında bulunan bu lamba, şu şekilde çalışıyordu: Tüpün havası alına-
rak neon gazı dolduruluyor, uçlarına da birer elektrot yerleştiriliyordu. 
Lambayı çalıştırdığımızda, enerji edinmiş serbest elektronlar tüpün 
içinde bir elektrottan diğerine geçiyordu. Elektronlar enerjilerini kar-
şılaştıkları gaz atomlarına boşaltıyorlardı ve böylece bunlar da göz-
le görülebilecek bir ışık hâline gelen morötesi ışınım yayıyorlardı. 
Başlangıçta neon tüplerin ürettiği ışık yalnızca pembe ya da sarıydı, 
bu da evlerde kullanılmasını olanaksız hâle getiriyordu. Dolayısıyla, 
reklam amaçlı kullanılıyordu. İlk kez 1912’de bir berberin ışıklı tabe-
lasının yapımı için kullanıldı. Bundan sonra, beyaz renkli lambalar 
evlerde yerini aldı.

Yukarıda bahsedilen neon lambalar ile ilgili olarak;
I. Neon gazı iletken bir özellik gösterebilir.
II. Gaz maddeler uygun koşullarda iletkenlik özelliği kazanabilir.
III. Islatılan tahtanın iletkenlik özelliği kazanması da buna benzer bir durumdur.
değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?
A)  Yalnız I B)  Yalnız III  C)  I ve II D)  I, II ve III

4. Elektrik enerjisinin geçişine karşı gösterilen etkiye direnç denir. Bir maddenin elektriksel direnci iletkenin; kesit alanı-
na(kalınlığına), uzunluğuna ve cinsine göre değişebilir. Bir elektrik devresinde iletkenin direncinin değişmesi ampul 
parlaklığını da değiştirebilir.

Bazı konularda günlük hayatta kullanılan bazı maddeler veya durumlar birbirine örnek olarak benzetilebilir. Aşağıdaki 
görselde yer alan su boruları bir elektrik devresindeki kablolara benzetilecektir. 

Geniş büyük su borusu Dar küçük su borusu

Yukarıdaki borular ile bir elektrik devresinde kullanılacak iletken kablolar arasında bir ilişki kurulacaktır. 
Bu benzetme ile ilgili olarak;
I. Suyun geniş borudan akışının daha hızlı ve iyi olması iletkenin direncinin artmasına benzetilebilir.
II. Dar borudan suyun daha zor geçmesi iletken kablonun direncinin artmasına benzetilebilir.
III. Bir elektrik devresinde bu borulardan birisinin kullanılacağı düşünülürse ampul parlaklığının daha fazla olması için 

geniş büyük su borusu tercih edilmelidir.
değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II B)  I ve II C)  I ve III D)  II ve III
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5. Ampul; elektrik akımıyla temas ettiğinde akkor durumuna gelerek ışık ya-
yan, içinde argon gazı bulunan, armut biçimli cam şişedir. Ampulün içinde 
çok ince biçimde tasarlanmış filaman adı verilen, genelde volfram tungs-
ten metalinden yapılmış, iki ince destek çubuğu ile tutulmakta olan bir tel 
bulunur. Bu telden geçen elektrik akımı bu teli aşırı derecede ısıtır (yakla-
şık 3000 °C) ve sonuç olarak tel ışık yaymaya başlar.

Yandaki görselde bir ampulün bölümleri görülmektedir. 
Buna göre ampulün yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Bir ampulün yapısında iletken maddeler bulunur.
B) Bir ampulün yapısında yalıtkan maddeler bulunur.
C) Bir ampulün cam kısmından tutulursa elektrik çarpması gerçekleşir.
D) Bir ampulün filaman teli ve duy bağlantısı bölümleri elektriği ileten bölümleridir.

6. Fen bilimleri öğretmeni Taha öğretmen bir dersinde laboratuvarda aşağıdaki listede özellikleri verilen devreleri kuruyor. 
Deneyde kullanılacak ampuller, piller ve kablolar özdeş olacaktır.
MALZEME LİSTESİ

• Kablo boyu: 100 cm
• Kablo kalınlığı (kesit alanı): 

0,20 mm2

• 1 ampul, 1 pil

1. DEVRE

• Kablo boyu: 200 cm
• Kablo kalınlığı (kesit alanı): 

0,20 mm2 
• 1 ampul, 1 pil

2. DEVRE

• Kablo boyu: 100 cm
• Kablo kalınlığı (kesit alanı): 

0,10 mm2

• 1 ampul, 1 pil

3. DEVRE

Taha öğretmenin öğrencileri bu devrelerden yararlanarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamaz?
A) Ampul parlaklığını etkileyen değişkenler nelerdir?
B) Ampul parlaklığı iletkenin uzunluğuna bağlı mıdır?
C) Ampul parlaklığı iletkenin kalınlığına bağlı mıdır?
D) Ampul parlaklığı iletkenin cinsine bağlı mıdır?

7. Yanda üç maddeye ait direnç grafiği verilmiştir.
Grafikteki değerlere göre;
I. En iyi elektrik iletkeni M’dir.
II. En iyi elektrik yalıtkanı L’dir.
III. K iletkeninin kullanıldığı devrede ampul en parlak yanar.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A)  Yalnız II B)  Yalnız III
C) I ve II D)  I, II ve III
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8. Yandaki görselde elektrikli bir ısıtıcı yer almaktadır.
 Görselde iki bölümü belirtilen araç ile ilgili olarak;

I. K ile gösterilen bölümde direnci yüksek iletken teller kullanılır.
II. L ile gösterilen bölüm yalıtkan malzemelerden yapılır.
III. Üzerinden elektrik akımı geçen tellerin ısınması prensibiyle çalışır. 
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I B)  I ve III 
C)  II ve III D)  I, II ve III

9. 

 

Ohmmetre (dirençölçer): Elektrik elemanlarının elektrik akımına karşı gösterdiği direnci 
ölçen ölçü aletine denir. Direnç birimi ohm’dur ve bu araç ile direncin büyüklüğü ölçülür.

Aşağıda sırasıyla bir ohmmetre ile dirençleri ölçülen madde örnekleri yer almaktadır:
  DİRENÇ BOY KESİT ALANI
1.  Bakır tel: 5 ohm  10 cm 0,3 mm2 
2.  Bakır tel:  10 ohm  20 cm 0,3 mm2 
3. Alüminyum tel:  15 ohm 10 cm 0,3 mm2 
4. Alüminyum tel:  12 ohm 10 cm 0,5 mm2 
Yukarıda yapılan ölçüm sonuçlarından yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Farklı tür maddelerin iletkenlikleri birbirinden farklıdır.
B) Aynı boy ve kalınlıktaki tüm maddelerin dirençleri aynı değildir.
C) Maddelerin kalınlığı ve uzunluğu değiştikçe dirençleri de değişir.
D) Yukarıdaki ölçümlerde kullanılan iletkenlerden devreler kurulacak
 olursa ampulün en parlak yanacağı devre 2. ölçümde kullanılan
 bakır telli devre olur.
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