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BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

Bu bölümü çal›flt›¤›n›zda; 

• Yer de¤ifltirme, h›z ve ivme kavramlar›n› ö¤renecek,

• Konum, h›z, ivme ve zaman aras›ndaki ba¤›nt›lar› kavrayarak iliflki kurabilecek,

• Sabit h›zl› ve sabit ivmeli hareketleri ö¤renerek, ilgili ifllemleri yapacaks›n›z.

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?☞

☞

• SI birim sistemini tekrarlamal›s›n›z.

• Vektörleri incelemelisiniz. 

• ax+b=0 ve

ax2+bx+c=0 denklemlerinin çözümlerini bilmelisiniz.

• Di¤er ünitelerin anlafl›labilmesi için bu ünitede ö¤renece¤iniz kavramlar› çok iyi
kavramal›s›n›z.



❂

❂
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HAREKET

1. B‹R DO⁄RU ÜZER‹NDE KONUM VE YER DE⁄‹fiT‹RME

Mekanik, cisimlerin hareketini, harekete neden olan etkileri ve cisimlerin denge
durumlar›n› inceler. Mekanik, statik, kinematik ve dinamik olmak üzere üç k›sma
ayr›l›r. Statik, cisimlerin denge durumlar›n›, kinematik, kuvveti katmadan cisimlerin
hareketini, dinamik ise hareketi de¤ifltiren etkenleri inceleyen fizik bölümüdür.

Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla yer de¤ifltirmesine hareket
denir. Seçilen noktaya göre hareketli olan cisim baflka bir noktaya göre hareketsiz 
olabilir. Örne¤in; hareket halindeki bir otomobilin sürücüsü otomobile göre hareketsiz,
yere göre hareketlidir. Seçilen bir koordinat sisteminde hareketli cismin hareketi
s›ras›nda de¤iflik zamanlarda bulundu¤u noktalar› birlefltiren çizgi hareketin y ö r ü n g es i d i r.

Bir  do¤ru   üzerinde hareket eden cismin herhangi bir andaki konumu, bafllang›ç
noktas›na olan uzakl›¤› ve yönüyle belirtilir.

fiekil 2.1 : Bir do¤ru üzerinde konum ve yer de¤ifltirme

fiimdi fiekil 2.1’deki cismin yer de¤ifltirmesinin büyüklü¤ünü bulal›m.

         fiekil 2.1'de x  ekseni boyunca hareket eden cismin t1 an›ndaki konumu x1 ile t2 
an›ndaki konumu  da x2   ile gösterilmifltir. Buna göre hareketlinin son konumundan 
(x2) ilk konumu (x1) ç›kar›larak  yer de¤ifltirme vektörü (Dx) bulunur  ve

               Δ  x = x2 - x1    olarak yaz›l›r.  
   

t1 t2t
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a.

b.

c.

d.

t1 an›ndaki konumu   x1 = +2 birim, t2 an›ndaki konumu  x2 = +5 birim

Δx = x2 - x1 =  (+5) - (+2) = +5 -2  =  +3'tür.  

Yani cisim +x yönünde  +3 birim yer de¤ifltirmifltir.

fiekil 2.2 : Bir do¤ru üzerindeki yer de¤ifltirmeler

Δx = (0) - (+4)
Δx = 0 - 4
Δx = -4

Δx = x2 - x1
                             
Δx = (+1) - (-3)
Δx = +1+3
Δx = +4

Δx = (+2) - (-2)
Δx = +2 + 2
Δx = +4

Δx = (-5) - (-1)
Δx = -5 +1
Δx = -4

☛ Ö ¤ rendi¤imiz bilgilere dayanarak fiekil 2.2’deki yer de¤ifltirmelerin büyüklüklerini
bulal›m.



Cismin hareketi  -x yönünde ise yer de¤ifltirme her zaman -, +x  yönünde ise yer
de¤ifltirme her zaman  + olur.

2. DÜZGÜN HAREKET

Bir do¤ru üzerinde hareket eden cismin de¤iflik zamanda nerede oldu¤unu 
belirtebilmek için cismin; ilk konumu, yer de¤ifltirmesi ve hareket yönü bilinmelidir.
Cismin birim zamanda yapt›¤› yer de¤ifltirme, h›z olarak tan›mlan›r.

Bir do¤ru üzerinde hareket eden cisim eflit zamanlarda eflit yer de¤ifltirmeler
yap›yorsa böyle harekete düzgün do¤rusal hareket denir.

fiekil 2.3’te hareketlinin konumu,

Tablo 2.1 : Birim tablosu

Günlük  hayatta h›z birimi olarak kilometre/saat (km/h) te kullan›lmaktad›r.

fiekil 2.3 : Sabit h›zl› hareket

➠

➠
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Nicelik Yer de¤ifltirme Yer de¤ifltirme süresi H›z

Sembol x t v

Birim m s m/s

Cismin t1 = 0 an›ndaki konumu   x1 = 0 ve  t2 = t an›ndaki konumu x2 = x ise
yer de¤ifltirme  x = vt  ve  h›z    v  =  x

t
  olur. 

t1 an›nda x1

t2 an›nda x2 ise;

yer de¤ifltirme   Δx = x2 - x1,

yer de¤ifltirme süresi  Δt = t2 - t1    ve    

h›z›   v  =  Δx
Δt

   olur.

Δ Δ
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➠

➠

Grafik 2.1'deki do¤runun e¤imi
E¤im = tg α = Δx

Δt
 dir.

v = Δx
Δt

 oldu¤undan     v = tg α    olur.

Yani  konum-zaman grafi¤inin e¤imi hareketlinin h›z›na eflittir.

Grafik 2.2'de taral› alan   Δt   zaman 
aral›¤›nda hareketlinin yapm›fl oldu¤u 
yer de¤ifltirmesine eflittir.

  

   E¤im,

. Pozitif ise cisim pozitif yönde,

. Negatif  ise cisim negatif yönde hareket etmektedir.

. S›f›r ise h›z da s›f›r oldu¤undan bu anda cisim durmaktad›r.

    

v =  xt
v =  36000 

3600 
v =  10 m/s'dir.

   Alan,
. Zaman ekseninin yukar›s›nda ise pozitif yöndeki 
  Zaman ekseninin afla¤›s›nda ise negatif yöndeki yer de¤ifltirmeyi verir.
. Alanlar›n cebirsel toplam›, toplam yer de¤ifltirmeyi verir. 

   

Grafik 2. 1 : Düzgün do¤rusal hareketin 
konum-zaman grafi¤i

Grafik 2.2 : Düzgün do¤rusal hareketin
h›z-zaman grafi¤i

Düzgün do¤rusal hareketin; konum-zaman ve h›z-zaman grafiklerini inceleyelim.

ÖRNEK 1

36 km/h kaç m/s’ dir?

ÇÖZÜM

x =36 km = 36000 m

t = 1 saat = 3600 s

Konum H›z



a. O sabit noktas›na göre; A ve B hareketlilerinin mutlak h›zlar› kaç km/h’ dir?
b. A’daki gözlemciye göre B’nin, 

B’deki gözlemciye göre A’n›n ba¤›l h›z›n›n yönü ve büyüklü¤ü nedir?

ÇÖZÜM
fiekil 2. 4.a için;

a. O sabit noktas›na göre; A’n›n mutlak h›z›   + 40 km/h,
B’nin mutlak h›z›   + 20 km/h‘dir.

b. A’ daki gözlemci B’yi geriye do¤ru (negatif yönde) h›zlar› fark› kadar (20 km/h)
B’deki gözlemci A’y› ileriye do¤ru (pozitif yönde) h›zlar› fark› kadar (20 km/h)   
gidiyormufl gibi görür.

fiekil 2.4.b için;
a. O sabit noktas›na göre; A’n›n mutlak h›z›  -  40 km/h,

B’nin mutlak h›z›   + 20 km/h’dir.

b. A’daki  gözlemci  B’yi negatif  yönde  h›zlar›  toplam›   kadar    (- 60 km/h) 
B’deki   gözlemci  A’y›  pozitif  yönde  h›zlar›  toplam›  kadar   (  + 60 km/h)
gidiyormufl gibi görür.
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3. ORTALAMA HIZ VE ÂN‹ HIZ

Bir hareketlinin seçilen sabit bir noktaya göre h›z›na mutlak h›z denir.

Bir otomobilin yolun kenar›ndaki bir a¤aca göre h›z› mutlak h›z›d›r.

‹ki hareketlinin birbirine göre h›z›na ise ba¤›l (izafi) h›z denir. Ba¤›l h›z iki 
cismin h›zlar›n›n vektörel fark›na eflittir.  Onun için yönlere dikkat edilmelidir.

ÖRNEK 2

fiekil 2.4. a ve b’deki hareketleri inceleyerek afla¤›daki sorular› cevapland›r›n›z.

fiekil 2 .4. a:  Ayn› do¤rultulu ayn› yönlü 
hareketlerde ba¤›l h›z

fiekil 2.4. b:  Ayn› do¤rultulu z›t yönlü
hareketlerde ba¤›l  h›z
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vort  = 240  
  4    

vort  = 60 km/h'tir.

vanî  = tg α  =   x2-x1
t2-t1

vanî = 40-20
10-5

vanî = 20  
5  = 4 m/s'dir.

Grafik 2.3

ÖRNEK 3

Bir otomobil yaklafl›k 240 km olan Ankara-Çorum yolunu 4 saatte almaktad›r.
Otomobilin ortalama h›z› kaç km/h’tir?

ÇÖZÜM

De¤iflik h›zlarla hareket eden cismin herhangi bir andaki h›z›na hareketlinin anî
h›z› (anl›k h›z) denir.

Konum-zaman grafi¤i e¤ri fleklinde olan hareketlinin anî h›z›n›, herhangi bir anda
e¤riye çizilen te¤etin e¤iminden bulabiliriz.

ÖRNEK 4
Grafik 2.3’te konum-zaman grafi¤i verilen hareketlinin A noktas›ndaki anî h›z›

(anl›k h›z›) kaç m/s’ dir?

ÇÖZÜM

A noktas›na çizilen te¤etin e¤imini alal›m.

Bir hareketlinin alm›fl oldu¤u yolun, bu yolu almas› için geçen süreye oran›na  

hareketlinin  ortalama h›z› denir.    vort =  Δx
Δt   olarak  ifade edilir.



F‹Z‹K 3

43

❂

❂

❂

➠

➠

4. ORTALAMA ‹VME VE ÂNÎ  ‹VME

Birim zamandaki h›z de¤iflimine ivme denir. a ile gösterilir. ‹vme vektörel 
bir büyüklük olup,

Tablo 2.2 : Birim tablosu

Hareketlinin ∆t zaman aral›¤›ndaki h›z de¤iflimi ∆v ise, ortalama ivme vektörü

De¤iflen do¤rusal harekette, hareketlinin herhangi bir andaki ivmesine anî ivme
(anl›k ivme) denir.

H›z-zaman grafi¤indeki e¤riye çizilen te¤etin e¤imi ortalama ivme ve/veya 
anî ivmeyi verir.

Düzgün do¤rusal harekette h›z sabit, ivme ise s›f›rd›r.

5. SAB‹T ‹VMEL‹ HAREKET (DÜZGÜN DE⁄‹fiEN DO⁄RUSAL H A R E K E T )

Bir do¤ru boyunca yer de¤ifltiren cismin h›z›, eflit zaman aral›klar›nda eflit de¤iflme
gösteriyorsa bu harekete sabit ivmeli hareket (düzgün de¤iflen do¤rusal hareket) ad›
verilir.

Hareketlinin h›z› eflit zaman aral›klar›nda düzgün art›yorsa düzgün h›zlanan,
düzgün azal›yorsa düzgün yavafllayan do¤rusal hareket olarak belirlenir.

Düzgün h›zlanan, düzgün yavafllayan hareketlerin grafik ve matematiksel
ba¤›nt›lar› Grafik 2.4’te verilmifltir. ‹nceleyiniz.

a = vson- vilk
tson - tilk

    fleklinde yaz›l›r.

Nicelik H›z de¤iflimi Zaman aral›¤› ‹vme

Sembol ∆v ∆t a

Birim m/s s m/s2

aort  =  Δv
Δt

         fleklinde ifade edilir.
    



. vson = vilk + at
  v = vo + at
. Grafi¤in alt›ndaki  alan yer
 de¤ifltirmeyi verir.

. tgα = v - vo
Δ t

 = a

   

. v = vilk  - at
  v = vo - at
. Grafi¤in alt›ndaki alan  yer de¤ifltirmeyi
verir.
. tg α  = -a

    

. ‹vme = a  sabittir.

. Grafi¤in alt›nda kalan alan h›zdaki 
de¤iflim miktar›n› verir.

   
. ‹vme = - a  sabittir.
. Grafi¤in alt›nda kalan alan h›zdaki 
de¤iflim miktar›n› verir.

   

• x = vot - 12 at2
    

• x = vot + 12 at2
   

a.

b.

c.

Grafik  2.4 : Sabit ivmeli harekete (Düzgün de¤iflen do¤rusal hareket) ait grafikler

Düzgün H›zlanan Do¤rusal Hareket Düzgün Yavafllayan Do¤rusal Hareket
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ÖZET

x= xo + vt ba¤›nt›s›n›n düzgün do¤rusal yani sabit h›zl› hareketi tan›mlad›¤›n› ve

yaln›zca düzgün  do¤rusal hareket ile ilgili uygulamalarda geçerli oldu¤unu anlatmaya
çal›flt›k.

Daha sonra düzgün de¤iflen do¤rusal hareketi tan›mlayan;

v = vo ± at

eflitlikleri üzerinde durduk.

ba¤›nt›s› zamans›z h›z denklemidir.

Denklemlerde; v’nin son h›z,   vo’›n ilk h›z, a’n›n ivme, x’in son konum, xo’›n ilk

konum oldu¤unu ö¤rendik.

vo = 0 

oldu¤u durumlarda yukar›daki denklemler,

v = at

v2 = 2ax  olur.

K›saca bu bölümde h›z, ivme kavramlar› aras›ndaki ba¤›nt›lar› ve bunlar›n zamana
ba¤l›l›klar›n› inceledik. H›z ve ivme kavramlar›n›n konum, yer de¤ifltirme, zaman
de¤iflkenleriyle tan›mlanabilece¤ini ö¤rendik.

Çevremizdeki hareketli cisimlerin, otomobil ve benzeri araçlar›n durumlar›n› 
anlamaya çal›flt›k. 

x = vo t ± 12  at2

v2 = vo2 ± 2ax

v2 = vo2 ± 2ax

x= 12 at2



Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹fiT‹REL‹M

1- Grafik 2.5’te h›z-zaman grafi¤i verilen hareketlinin ivmesini hesaplayarak ivme-
zaman grafi¤ini çizelim.

ÇÖZÜM

Grafikten, her 5 saniyede h›z›n 10 m/s artt›¤› görülüyor. ‹vme ise,  

‹vme sabit oldu¤undan hareketlinin ivme zaman grafi¤i Grafik 2.5.a’daki gibi
olur.

2- Aralar›ndaki  uzakl›k  240 m   olan  iki koflucu birbirine do¤ru 8 m/s ve 4 m/s sabit 
h›zlarla koflmaya bafll›yorlar. Koflucular›n hareket noktalar›ndan kaç metre 
uzakl›kta karfl›laflacaklar›n› bulal›m.

a  = tg α = Δv
Δt

 ' den

a  =  10
5   = 2 m / s2  olarak bulunur. 

Grafik 2.5

Grafik 2.5.a

fiekil  2.5
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ÇÖZÜM

3- Durmakta  olan  bir  araç  sabit  ivme  ile harekete bafll›yor ve 2 saniye sonunda 
4 m yol al›yor. Arac›n 2 saniye sonundaki h›z de¤erini bulal›m.

ÇÖZÜM

v0 = 0 oldu¤u için hareketlinin ivmesini

Bu durumda koflucular›n ald›klar› yol ise;
1. koflucu  x1 = v1t = 8 . 20 =160 m
2. koflucu  x2 = v2t = 4 . 20  = 80 m  olarak  bulunur. 

x = v1t + v2t
x= (v1+ v2)t
t = x

v1+v2
 = 240

8+4  = 240
12   = 20 s  olur.

1. koflucunun ald›¤› yol    x1   = v1 . t1
2. koflucunun ald›¤› yol    x2   = v2 . t2

Toplam al›nan yol        x  =  x1 + x2  olur. 
Koflucular›n her ikisi için de geçen süre  ayn› oldu¤undan      t1 = t2 = t   yaz›l›r. 

fiekil  2.5.a
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x = 1
2

 at2 ba¤›nt›s›ndan

4 = 1
2

 a22

4 = 2a
a = 2 m/s 2  olarak buluruz.

    

Kazand›¤› h›z› ise ilk h›z› s›f›r oldu¤undan;
v = at  ba¤›nt›s›ndan,
v = 2 . 2
v = 4 m/s   olarak buluruz.

   



I. bölge üçgendir.

Alan›  x1 = 2.10
2

 = 10  m

II. bölge yamuktur.

Alan› x2 = 10+30
2

 . 2 = 40 m

Toplam yer de¤ifltirme
x = x1 + x2  = 10 + 40
x = 50 m   olur. 

   

Ortalama h›z   

vort = Δx
Δ t

   oldu¤undan,

vort = 50
4

vort = 12,5 m/s    bulunur. 
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4- Yatay düzlemde v1= 8 m/s h›zla do¤uya giden bir arac›n sürücüsü, kuzeydo¤uya 

do¤ru v = 10 m/s h›zla giden bir arac› hangi yönde, kaç m/s h›zla gitti¤ini görür?

ÇÖZÜM

5- H › z - z a m a n grafi¤i Grafik 2.6’daki gibi olan hareketlinin 0-4 saniye zaman a r a l › ¤ › n d a k i
ortalama h›z› kaç m/s’dir?

ÇÖZÜM

Grafikte taral› alanlar hareketlinin ikifler saniyelik zaman aral›klar›ndaki yer
de¤ifltirmelerini göstermektedir.

v = v1
2 + v2

2

v2 = v1
2 + v2

2

102 = 82+v2
2

100 - 64 = v2
2

36 = v2
2

62  = v2
2

v2  = 6 m/s kuzey yönünde.

Grafik 2.6

fiekil  2.6



☛

6- ‹lk h›z› 6 m/s olan bir hareketli 2 m/s2 lik ivme ile h›zlan›yor. Hareketlinin; 

a. 2 saniye sonraki h›z› kaç m/s,

b. Bu h›za ulaflt›¤›nda yer de¤ifltirmesi kaç m olmal›d›r?

ÇÖZÜM

vo = 6 m/s a. v = vo+ at b.

a = 2 m/s2 v = 6 + 2.2

t = 2 s v = 6 + 4

v = ? v = 10 m/s

x = ?  

7- Grafik 2.7’de konum - zaman grafi¤i verilen hareketlinin h›z - zaman grafi¤ini 
çiziniz.

ÇÖZÜM

0 -3 saniye ve 3-9 saniye zaman aral›klar›nda e¤imler sabittir.

v = vo2 + 2ax
v2 = vo2 + 2 ax
102 =  62 + 2.2.x
100 = 36 + 4x
x = 16 m      bulunur.

    

Grafik 2.7

E¤im = tgα = v =  Δx
Δt

    oldu¤undan

3-0 saniye aral›¤›nda,

v1 =  Δx
Δt

  =  3-0
3-0

  =  3
3

  = 1 m/s 

3-9 saniye aral›¤›nda,

v2 =  Δx
Δt

  =  6-3
9-3

  =  3
6

  = 0,5 m/s' dir.

   

Siz de yer de¤ifltirmeyi   x =   v0 t +  1
2

   at2  ba¤›nt›s›ndan yararlanarak  hesaplay›n›z.        
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Buna göre hareketlinin h›z-zaman grafi¤i Grafik 2.7.a’daki gibi çizilir.

Grafik 2.7.a

8- Geniflli¤i 100 m olan bir nehrin ak›nt› h›z› 0,9 km/h’tir  Bir yüzücü ak›nt›ya dik 
do¤rultuda 1,2 km/h sabit h›zla yüzerek nehri geçiyor. Yüzücü ilk do¤rultusundan
kaç m uzakta bir yere ç›kar?

ÇÖZÜM

vyk : Yüzücünün k›y›ya göre h›z›

vyn : Yüzücünün nehre göre h›z›

vnk : Nehrin k›y›ya göre h›z›

ABC üçgeni ile diyagram üçgeninin benzerli¤inden,

vyn = 1,2 km/h
vnk = 0,9 km/h

    

AB
vyn

  =  BC
vnk

               90  = 1,2 BC

100
1,2   =  BC

0,9               BC = 90
1,2

                                BC = 75 m     bulunur.

    

fiekil 2.7



DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

a) BÖLÜMLE ‹LG‹L‹ PROBLEMLER

1- 6 m/s’lik sabit h›zla giden bir otobüsün floförü yol kenar›ndaki bir yolcuyu 4 m

geçtikten sonra frene bas›yor. Otobüs 2 m/s2 lik ivme ile yavafllad›¤›na göre;

a. Kaç saniyede durur?
b. Yolcunun otobüse binmesi için kaç m yürümesi gerekir?

2- Bir otobüs gidece¤i yolun ilk k›sm›n› 0,6 saatte 60 km/h ortalama h›zla, sonraki 
k›sm›n› 1,2 saatte 40 km ortalama h›zla ve kalan k›sm›n› da 2,4 saatte al›yor.
Otobüsün yol boyunca ortalama h›z›n›n 80 km/h olmas› için yolun;

a. Son k›sm›ndaki ortalama h›z› kaç km/h,
b. Son k›sm›n›n uzunlu¤u kaç km olmal›d›r?

3- 80 km/h sabit h›zl› bir minibüs hareket ettikten 2 saat sonra ayn› yöne bu kez 
120 km/h sabit h›zl› bir otomobil hareket ediyor. Otomobilin minibüse yetiflme 
süresi kaç saattir?

4- H›z› 8 m/s olan bir tren vagonundaki kifli arkaya do¤ru fiekil 2.8’deki gibi 2 m/s 
h›zla ilerliyor. D›flar›daki a¤aca göre kiflinin h›z› kaç m/s’dir?

5- Grafik 2.8’deki konum (x)-zaman (t) grafi¤ine göre, h›z (v)-zaman (t) grafi¤ini çiziniz.

fiekil 2.8

Grafik 2.8
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b) BÖLÜM ‹LE ‹LG‹L‹  TEST SORULARI

1 - fiekildeki K ve L araçlar› ayn› yönde 60 km/h ve 40 km/h sabit h›zlarla yol  almaktad›r.
L arac›n›n sürücüsü K arac›n›n h›z ve yönünü hangi seçenekteki gibi gözler?

A) 20 km/h B) 20 km/h C) 60 km/h D) 100 km/h

2- fiekildeki konum - zaman  grafi¤ine göre afla¤›daki h›z -  zaman  grafiklerinden 
hangisi do¤rudur?

A)                     B) C) D)

3- fiekilde ilk h›z› 9 m/s olan bir hareketlinin ivme zaman  grafi¤i verilmifltir.
Bu hareketlinin 3 saniye sonraki h›z› kaç m/s olur?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 18



4- Hareketli iki otobüsten birinde oturan bir yolcuya göre, öbür otobüsün h›z› afla¤›da 
verilen durumlar›n hangisinde en büyüktür? 

A) 60 60 B) 60 60

130

C) 60 100 D) 20

5- H›z› 40 m/s olan flekildeki sabit ivmeli otomobil K noktas›ndan L noktas›na 5
saniyede ulafl›yor.

Otomobilin L noktas›ndaki h›z› kaç m/s’dir?

A) 12 B) 24 C) 28 D) 40

6- H›z-zaman grafi¤i verilen hareketlinin 2 saniye sonunda ald›¤› yol kaç m’dir?

A) 4 B) 8 C) 10 D) 16
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7- Afla¤›daki grafiklerden hangisi ya da hangileri +x yönünde düzgün do¤rusal 
hareket yapan bir cisme ait de¤ildir?

I II III

A) yaln›z I B) yaln›z II C) I ve III D) II ve III

8- Durmakta olan bir otomobil 2 m/s2 lik ivme ile harekete bafllayarak 25 m yol 
al›yor. Yolun sonunda otomobilin h›z› kaç m/s olur?

A) 5 B) 10 C) 12,5 D) 50

9- Geniflli¤i 50 m ve ak›fl h›z› 6 m/s olan bir nehirde K noktas›ndan L noktas›na do¤ru 
10 m/s h›zla yüzmeye bafllayan yüzücü L noktas›ndan kaç m uzakl›kta k›y›ya 
ç›kar?

A) 10 B) 30 C) 50 D) 60



F‹Z‹K 3

55

10- Bir cisim t = 0 an›nda bulundu¤u yere 2 t süresi sonunda geri dönüyor. Bu cismin 
h›z-zaman grafi¤i afla¤›dakilerden hangisi olabilir?

A) B)

C) D)




