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YASAL UYARI

Bu fas�kül 5846 sayılı yasanın hükümler�ne göre kısmen ya da tamamen basılamaz, dolaylı dah� 
olsa kullanılamaz; fotokop� ya da başka b�r tekn�kle çoğaltılamaz. Her hakkı saklıdır ve Ertan 

S�nan Şah�n �le Uğur Yıldırım'a a�tt�r.



ERTAN SİNAN ŞAHİN UĞUR YILDIRIM

Değerl� öğrenc�ler,

S�zlerle oldukça uzun b�r yolculuğa çıkıyoruz. Hedef�m�z, f�z�ğ� anlayarak öğrenmek. El�n�zdek� kaynak, 
bu zorlu yolculukta, s�z�n �ç�n her şey� daha kolaylaştırmak �ç�n hazırlandı.

Derslere çalışırken, ders v�deolarımızda yaptığımız öner�lere d�kkat etmen�z son derece öneml�. 
Dersler�n �şlen�ş�, hazırlanan �çer�kler, seç�len sorular ve uygulanan anlatım yöntem� baştan sona 
özenle kurgulandı. 

Ezberden uzaklaşmanız, kavramları doğru b�r şek�lde öğrenmen�z ve kavram yanılgılarından 
sıyrılmanız b�z�m �ç�n temel hedeflerd�r. Bu temel hedefler� gerçekleşt�rd�kten sonra, soru 
çözümler�yle b�lg�ler�n�z� pek�şt�rmen�z� böylece ün�vers�teye g�r�ş sınavlarına hazır hale gelmen�z� 
amaçlıyoruz.

Dersler�n �şlen�ş sırası, önerd�ğ�m�z çalışma sırasıdır. Bu sıralamada değ�ş�kl�kler yapmadan önce, 
hang� dersler�n hang� derslerden önce öğren�lmes� gerekt�ğ�n� b�lmen�zde yarar var.

Bu dersler 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrenc�ler� �le sınavlara hazırlanan l�se mezunu öğrenc�ler tarafından 
kullanılab�l�r. Kaçıncı sınıftaysanız, o sınıfta yer alan konuların dersler�ne çalışab�l�rs�n�z.

V�deoları �zlerken sık sık durdurup notlar almaktan ve anlamadığınız yerler� ger�ye alıp �zlemekten 
çek�nmey�n. “Sıra sende” sorularıyla mutlaka �lk önce kend�n�z uğraşın. “Sıra sende” soruları dersler�n 
b�r parçası olduğu �ç�n soruları doğru çözsen�z de çözümler� mutlaka �zley�n. Testler� de önce kend�n�z 
çözün ardından çözümler� �zley�n. 

Unutmayın! Dersler�n en öneml� b�leşen� s�zlers�n�z. S�z, derslere ne kadar dâh�l olursanız her şey o 
kadar kolay olacaktır.

Onl�ne eğ�t�m�n sunduğu �mkânlardan en �ler� düzeyde faydalanarak b�rl�kte başaracağımıza 
�nanıyoruz.

Hep�n�ze �y� çalışmalar…

Sunu



Öncel�kle dersler� �zleyeb�lmek �ç�n 
ertans�nansah�n.com adres�nden bu k�tabın 
konularını �çeren v�deo dersler� satın almalısın. 
Satın almadan önce ücrets�z dersler� �zlemen� 
tavs�ye eder�z. Bu konudak� detaylara 
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n. 

V�deoları satın aldıktan sonra k�tabımızla; 
b�lg�sayarın, tablet�n, telefonun başına 
geçeceks�n. S�tem�z� açıp derse başlayacaksın. 

Önce kısa özetler ve soru çözümler�yle konuyu 
ben anlatacağım. Gerekt�ğ�nde durdurup 
notlarını alacaksın. Her b�r kazanımdan, alt 
başlıktan, soru türünden sonra konuyu daha �y� 
anlayab�lmen �ç�n Sıra Sende soruları 
çözeceğ�z.

Sıra Sende soruları

Sıra Sende ded�ğ�mde v�deoyu durdurup 
sorularla uğraşacaksın. Anlattıklarımı 
kullanarak bu soruları çözeb�l�rs�n. İstersen 
notlarını da kullan. Fakat “çözemed�m” demeden 
önce her b�r soru �ç�n en az 5 dak�kanı ver�ml� b�r 
şek�lde ayırdığından em�n olmalısın. Ardından 
ben�m çözümler�m� �zlemen� �st�yorum. Bu, 
yapacağımız dersler�n b�r parçası olarak 
kurgulandı. Ben�m çözümler�m� de mutlaka 
görmen� �st�yorum.

Bu eğ�t�m ser�s�nde sen�n �ç�n en yararlı kısım 
Sıra Sende olacak. Eğer, “v�deoları, soru 
çözümler�n� hızlı hızlı �zley�p geçey�m” dersen o 
ders�n sana b�r faydası olmayacak. O yüzden 
gereken sabrı ve çabayı göstermel�s�n.

Konu anlatımını b�t�rd�kten sonra soru 
çözümler�yle tırmanışa geç�yoruz. 

Sev�yelend�r�lm�ş test soruları

Test düzeyler�n�n �s�mler�n� seçerken yüksek 
�rt�fa dağcılığından es�nlend�k. Bu k�tapta Ana 
Kamp, İler� Kamp ve Z�rve testler�n� göreceks�n. 

İlk olarak öğrend�kler�m�z� pek�şt�rmem�z 
gerek�yor. Ana Kamp sorularıyla başlıyoruz. 
Konu anlatımı esnasında Sıra Sende'lere yakın 
düzeyde sorular çözerek temel�m�z� 
kuvvetlend�r�yoruz. Konuyu b�t�rd�kten sonra 24 
saat �çer�s�nde Ana Kamp testler�n� çözmen 
gerek�yor. Konu çalışmayı b�t�r�r b�t�rmez ufak 

b�r moladan sonra Ana Kamp testler�ne 
geçmel�s�n. 

Ardından İler� Kamp'a geç�yoruz. Burada 
sınavda karşımıza geleb�lecek düzeyde 
sorularla karşılaşıyoruz. Yorum soruları, kavram 
soruları, �şlem soruları… Ana Kamp testler�nden 
b�r gün sonra bu testlere geçeb�l�rs�n. Konuyu 
pek�şt�rmek adına doğru olan budur.

B�r sonrak� hedef�m�z Z�rve olacak. Burada sınav 
sev�yes�n�n b�raz üstüne çıkacağız. Amacımız 
kavrayışımızı der�nleşt�rmek. B�r adım ötes�n� 
görmek ve kend�m�ze olan güven� artırmak. 
Z�rve testler� sen� fazla zorluyorsa bu soruları 
sonraya bırakab�l�rs�n.

El�ndek� bütün soruların v�deo çözümler� 
s�tem�zde var. Tavs�yem çözeb�ld�ğ�n soruların 
da çözümünü �zlemen. Arada vereceğ�m 
detaylar b�r yerlerde �ş�ne yarayab�l�r. 

Nasıl �lerleyeceğ�z?

Bu çalışmanın tamamı b�r bütün olacak şek�lde 
tasarlandı. B�rl�kte çalıştığımızda eks�kler�n�n b�r 
b�r kapandığını ve denemelerdek� başarının 
yükseld�ğ�n� göreceks�n. Tab� bunun �ç�n 
tavs�yeler�m� d�kkate almanı �st�yorum.

B�rb�r�yle bağlantı konulara �l�şk�n detayları 
kaçırmaman çok öneml�. Örneğ�n d�nam�k 
konusunu anlaman �ç�n mutlaka kuvvet ve 
denge konularına b�rl�kte çalışmalıyız. Bu 
yüzden konuları atlamamalısın.

Başka b�r kaynağa �ht�yacım var mı?

El�ndek� bu çalışma sana f�z�ğ� kavratmak �ç�n 
kurgulandı. Bu dersler� tamamladıktan sonra 
bol soru çözmek �ç�n farklı kaynaklara 
yöneleb�l�rs�n.

Ün�vers�teye g�r�ş sınavlarına hazırlık en az b�r 
yıl süren b�r çalışma gerekt�r�r. Bu yüzden her 
zaman ek kaynaklara �ht�yacın olacak. B�r 
konuyu daha �y� pek�şt�rmek ya da zorlandığın 
b�r soru türünden farklı örneklerle karşılaşmak 
�ç�n başka kaynaklara �ht�yaç duyab�l�rs�n.

Sev�yen�ze uygun kaynak öner�ler�ne 
s�tem�zden ulaşab�l�rs�n.

ERTAN SİNAN ŞAHİN

Bu k�taba ve v�deo dersler�m�ze nasıl çalışacağız?
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Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Optiğe giriş ve ışığın davranış modelleri

Fiziğin alt dallarından biri olan optik, ışığı ve ışığın davranışını
inceler.

Işığın birçok farklı davranışını açıklayan iki farklı model
mevcuttur. Birisi ışığı dalga diğeri tanecik olarak ele alır. Bu
modellerin açıklayabildiği fiziksel olaylar tabloda listelenmiştir.

Gözlemlenen fiziksel olay Tanecik
Modeli

Dalga
modeli

Işığın yansıması Ø Ø

Işığın yayılması Ø Ø

Işığın kırılması Ø Ø

Işığın soğrulması Ø Ø

Tam ve yarı gölge Ø Ø

İki ışık demetinin birbiri içinden
geçişi

Ø Ø

Prizmada ışığın renklere ayrılması Ø Ø

Kırılma sırasında ışığın hızının
değişmesi

Ø

Saydam yüzeye gelen ışığın hem
kırılarak devam etmesi hem de
yansıması

Ø

Işığın polarizasyonu Ø

Işıkta girişim Ø

Işıkta kırınım Ø

Compton saçılması Ø

Fotoelektrik olay Ø

Karacisim ışıması Ø

Işık basıncı Ø

Uyarı!

Burada bahsi geçen modeller gerçekliği açıklamak için
faydalandığımız modellerdir. İki model de ışığın kuantum
davranışını açıklamakta yetersizdir. Farklı durumlar,
modellerden biri ya da ikisi tarafından açıklanabilmektedir.
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Aydınlanma

Işık şiddeti

Işık şiddeti, bir ışık kaynağından birim katıaçı içerisinde birim
zamanda yayılan ışık akısının bir ölçüsüdür.

Temel bir büyüklük olan ışık şiddetinin SI birimi candela (cd)
olup I sembolü ile gösterilir.

Farklı güçteki iki ampülün oluşturduğu ışık şiddetlerini
kıyaslayalım.

Kavram yanılgısı

Işık şiddeti uzaklığa bağlı olarak azalan bir büyüklük
değildir. Işık şiddeti kaynağa bağlıdır. Bunun anlaşılması
için katıaçı kavramı doğru anlaşılmalıdır.

Işık akısı

Işık akısı, bir yüzeye birim zamanda düşen görünür ışık
miktarının bir ölçüsüdür. Tanımı gereği ışık akısı, yüzey alanın
büyüklüğüne bağlı olacaktır.

Türetilmiş bir büyüklük olan ışık akısının SI birimi lümen (lm)
olup Φ sembolü ile gösterilir.

Paralel bir ışın demetine dik olarak tutulan bir yüzeyin ışık
akısının yüzey alanıyla olan ilişkisini tartışalım.

1



Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Aralarında belli bir mesafe bulunan iki noktasal ışık kaynağının
perde üzerinde oluşturduğu gölgeleri inceleyelim. Kaynakların
veya cismin yeri değiştirildiğinde ne gibi değişikliklerin olacağını
tartışalım.

perde

Uyarı!

Küresel cisimlerin perde üzerinde oluşan gölgeleri
genellikle dairesel değildir. Basitleştirmek için, çizimlerde,
genellikle bu detaya yer verilmez.

Küresel bir ışık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu
gölgeleri inceleyelim. Kaynağın veya cismin yeri
değiştirildiğinde ne gibi değişikliklerin olacağını tartışalım.

Ay tutulmasının nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.

Güneş tutulmasının nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.
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Küresel engelin ve çerçevenin perde üzerinde oluşturacağı
gölgeyi inceleyelim.

Noktasal K ve L ışık kaynaklarının saydam olmayan engelle
birlikte perde üzerinde oluşturacağı gölgeleri inceleyelim.

Karanlık bir ortamda şekildeki paralel ışınlarla aydınlatılan
küresel cismin gözlemci tarafından nasıl görüleceğini tartışalım.

Sıra sende

7. Noktasal bir ışık kaynağı ve saydam olmayan K ve L
engelleri perdenin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Buna göre K ve L engellerinin perde üzerindeki

gölgelerinin boyları oranı
hK

hL
aşağıdakilerden hangisinde

doğru verilmiştir?

A)
1

3
B)

2

3
C) 1 D)

3

2
E) 3

5
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Küresel Aynalar

Küresel aynalar

Küresel aynalar için merkez, odak noktası, asal eksen ve tepe
noktası kavramlarını inceleyelim.

asal

eksen

tümsek ayna çukur ayna

M F TFT

Çukur aynada yansıma

Çukur aynaya gelen bir ışının nasıl yansıyacağını inceleyelim.

T F M

Uyarı!

Işık, renginden bağımsız olarak aynı yansıma
prensiplerine uyar.

Çukur aynada özel ışınlar

Merkezden gelen bir ışının, çukur aynadan nasıl yansıyacağını
inceleyelim.

T M

asal

eksen
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Asal eksene paralel gelen bir ışının, çukur aynadan nasıl
yansıyacağını inceleyelim.

T F M

asal

eksen

Uyarı!

Herhangi bir aynadan yansıyan bir ışına ters yönde bir
başka ışın gönderirsek, bu ışın, o aynaya gelen ışına ters
yönde gidecek şekilde yansır.

Odaktan gelen bir ışının, çukur aynadan nasıl yansıyacağını
inceleyelim.

T F M

asal

eksen

Asal eksene paralel gönderilen iki ışın üzerinden küresel
sapma olayını inceleyelim.

M F T

I
1

I
2

Uyarı!

Küresel aynalarla ilgili burada yaptıklarımız birer
basitleştirmedir. Gerçekte asal eksene paralel gönderilen
bütün ışınlar tek bir odak noktasında toplanmaz.

1



İleri Kamp: Test 2

12. X cismi, K ve L çukur aynaları arasına şekildeki gibi
konulmuştur.

asal

eksen

X

B C DA

K L

X cisminin iki aynadaki ilk görüntüleri de B noktasında

oluştuğuna göre, görüntülerin boyları oranı
hK

hL
kaçtır?

(Noktalar arasındaki mesafeler eşittir.)

A)
1

4
B)

1

3
C)

1

2
D) 1 E) 2

13. Şekildeki, düzlem ve çukur aynadan oluşan düzeneğe I1, I2
ve I3 ışınları gönderiliyor.

asal

eksen

I
1

I
2

I
3

F

F noktası çukur aynanın odak noktası olduğuna göre; I1, I2
ve I3 ışınlarının hangileri düzeneği terk edemez? (Aynaların
yeterince uzun olduğu varsayılacaktır.)

A) Yalnız I1 B) Yalnız I3 C) I1 ve I2

D) I1 ve I3 E) I1, I2 ve I3

14. Şekilde, asal eksenleri çakışık çukur aynalara gönderilen
bir ışının izlediği yol gösterilmiştir.

f
1

f
2

asal

eksen

Buna göre asal eksenler arasındaki mesafe,

I. f1 + 2f2,

II.
2

3
f1 + 3f2,

III.
3

2
f1 + 2f2

ifadelerinden hangilerine eşit olamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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15. Bir cisim, bir tümsek ayna önüne konuluyor.

asal

eksen

Cismin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

A) B) C)

D) E)

16. Bir cisim, bir çukur ayna önüne şekildeki gibi konulmuştur.

asal

eksen
FM

M noktası merkezi, F noktası odağı gösterdiğine göre;
cismin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

A) B) C)

D) E)

1-C 2-B 3-E 4-B 5-B 6-B 7-B 8-C

9-E 10-E 11-D 12-A 13-E 14-C 15-A 16-B

13
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Işığın Kırılması ve Renkler

Işığın kırılması

Günlük hayatta, ışığın kırılması olayıyla nerelerde
karşılaştığımızı ve neler gözlemlediğimizi tartışalım.

Hava ortamından suya geçen ışının doğrultusunu nasıl
değiştirdiğini inceleyelim. Yüzey normali, gelme açısı, yansıma
açısı ve kırılma açısı gibi kavramları tartışalım.

hava

su

Kırılma yasaları

Su dalgaları örneği üzerinden kırılma olayını anlayalım. Su
dalgalarının derin ortamda daha hızlı ilerlediği bilgisinden
yararlanarak, dalgaların derin ortamdan sığ ortama geçince
nasıl davrandığını inceleyelim.

der!n

sığ

Işığın ortalama süratinin hava ortamında su ortamına göre
daha yüksek olmasından faydalanarak su ortamından hava
ortamına geçen ışığın izlediği yolu inceleyelim.

hava

su
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Mutlak kırılma indisi

Işığın boşluktaki hızının büyüklüğü 299 792 458 m/s’dir.
Saydam madde ortamlarında ışığın ortalama hızı, boşluktakine
göre daha küçük değerlerdedir.

Işığın boşluktaki süratinin başka bir ortamdaki ortalama
süratine oranına, o ortamın mutlak kırılma indisi denir.

Sonuç

Yani boşluğun mutlak kırılma indisi 1 olarak kabul edilmiştir ve
hiçbir ortamın mutlak kırılma indisi 1’den küçük olamaz.

Kavram yanılgısı

Işığın hızının büyüklüğü, ışık bir ortama girdiği zaman
değişmez. Değişen ışığın ortalama hızının büyüklüğüdür.

Uyarı!

İki ortamdan birinin mutlak kırılma indisi diğerinden
fazlaysa bu ortama optikçe yoğun deriz. Optik yoğunluğu
fazla olan ortamlarda ışığın ortalama sürati daha düşüktür.

Uyarı!

Bir maddenin kırılma indisi, ortama gönderilen ışığın
rengine bağlıdır. Örneğin mor ışık için camın kırılma indisi
yaklaşık 1,53; kırmızı ışık için 1,51’dir.

Kavram yanılgısı

Optik yoğunluk ile maddesel yoğunluk birbirinden
tamamen farklı şeylerdir. Optik yoğunluk mutlak kırılma
indisi hakkında bilgi verir.

1



İleri Kamp: Test 2

6. Başka bir ışık kaynağının bulunmadığı bir ortamda, kırmızı
ve yeşil noktasal ışık kaynakları şekildeki küreye yakın
noktalara konuluyor. Kürenin Güneş ışığı altında beyaz
görüldüğü biliniyor.

I

II III

IV

yeş"l

kırmızı

beyaz küre

Buna göre; kürenin I, II, III ve IV numaralı bölgeleri sırasıyla
hangi renklerde görülür?

A) Beyaz, cyan, siyah, yeşil

B) Sarı, siyah, kırmızı, kırmızı

C) Beyaz, kırmızı, siyah, yeşil

D) Sarı, siyah, siyah, kırmızı

E) Sarı, kırmızı, siyah, yeşil

7. Şekilde, K ortamından L ortamına gönderilen tek renkli bir
ışının izlediği yol gösterilmiştir.

K

L

M

d

a

Işığın M ortamına geçebilmesi için;

I. α’yı artırma,

II. M ortamı için kırıcılık indisi daha küçük bir malzeme
kullanma,

III. L ortamı için kırıcılık indisi daha büyük bir malzeme
kullanma,

IV. ışık rengini değiştirme,

V. d kalınlığını değiştirme

işlemlerinden kaç tanesi ayrı ayrı yapılabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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8. Şekilde; K, L ve M tek renkli ışınlarının izlediği yollar
gösterilmiştir.

a q

n
2

n
1

K L M

Işınların kırılmasıyla ilgili,

I. Işınların rengi aynı ise γ > θ > α olur.

II. L ışını yeşil renkliyse, kırmızı yapıldığında n2 indisli
ortama geçebilir.

III. M ışını kırmızı renkliyse, mavi yapıldığında tam yansıma
yapabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

9. Şekildeki beyaz plaka üzerinde A, B ve C bölgeleri
gösterilmiştir. Beyaz ışık altında; A bölgesi kırmızı, B bölgesi
mavi ve C bölgesi sarı görülmektedir.

A B C

kırmızı
ışık

beyaz
plaka

Plaka üzerine kırmızı ışık düşürüldüğünde, hangi bölgeler
ayırt edilebilir?

A) Yalnız A B) Yalnız B C) A ve B

D) A ve C E) A, B ve C

10. Şekilde dalış yapan bir dalgıç gösterilmiştir. D noktasındaki
cisimden yansıyan bir ışın, E noktasından tam yansıma
yaparak dalgıcın gözüne geliyor.

A

B

C

D

E

dalgıç

Buna göre, dalgıç D noktasındaki cismi, hangi konumda
görür?

A) A B) B C) C D) D E) E

14



17
Mercekler ve Optik Araçlar

Mercekler

İnce ve kalın kenarlı merceklerin geometrisini inceleyelim.

İnce kenarlı mercekler

Hava ortamında, ince kenarlı cam bir merceğe gelen ışının
nasıl bir yol izleyeceğini inceleyelim. Optik merkez, odak
noktaları, merkez ve asal eksen gibi kavramları açıklayalım.

asal

eksen

Cam içerisindeki hava boşluğuna gelen ışının nasıl bir yol
izleyeceğini inceleylim.

cam

İnce kenarlı bir merceğin şekliyle odak uzaklığı arasındaki
ilişkiyi inceleyelim.

er
ta

ns
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sa
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n.
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m

Yoğunluk farklarının ince kenarlı bir merceğin odak uzaklığını
nasıl etkileyeceğini inceleyelim.

su

hava

Özdeş ince kenarlı merceğe gelen farklı renkteki ışınların nasıl
bir yol izleyeceğini inceleylim.

mav!kırmızı

Faydalı bilgi

Mercek ve merceğin bulunduğu ortam arasındaki
yoğunluk farkı ne kadar düşükse mercekleme özelliği o
kadar düşük olur.

Bir cam parçasının ve yağmur damlasının odaklama özelliğini
inceleyelim. Yaz aylarında, cam kırıklarının ormanda nasıl bir
tehlike oluşturacağını tartışalım. Yağmur damlasının cildimize
nasıl zarar verebileceğini inceleyelim.

Sıra sende

1. Bir merceğin odak uzaklığı,

I. Merceğin yapıldığı maddenin kırıcılık indisi,

II. Merceğin bulunduğu ortamın kırıcılık indisi,

III. Merceğe gönderilen ışığın rengi

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

1



İleri Kamp: Test 2

1. Şekildeki düzenek, asal eksenleri çakışık K ve L optik
araçlarında oluşmaktadır. Düzeneğe gönderilen I ışını düzeneği
I′ olarak terk ediyor.

Düzenekteki optik araçlar;

I. K ince kenarlı mercek, L çukur ayna,

II. K kalın kenarlı mercek, L tümsek ayna,

III. K ince kenarlı mercek, L düzlem ayna

çiftlerinden hangileri olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

2. Şekildeki ince kenarlı merceğe, asal ekseni C noktasından
kesecek şekilde gelen ışın, asal ekseni G noktasından kesecek
şekilde kırılıyor.

Buna göre,

I. Odak noktası CO arasındadır.

II. G noktasından geçecek şekilde merceğe gelen ışın, C
noktasından geçecek şekilde kırılır.

III. OG arasındaki mesafe 3f’den fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur? (Noktalar arasındaki
mesafeler eşittir.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

3. Şekilde saydam bir malzemeden yapılan farklı geometrilere
sahip cisimler hava ortamında bulunmaktadır.

I II III

Buna göre hangi cisimler yakınsak mercek özelliği
gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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4. Şekildeki ince kenarlı merceğe; K ışını ve I, II ve III numaralı
ışınlar gönderiliyor.

Buna göre; I, II ve III numaralı ışınların hangileri mercekten
geçtikten sonra K ışını ile kesişmeyebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

5. Şekildeki düzeneğe bir ışın asal eksene paralel olacak
şekilde gönderiliyor.

asal

eksenF

F noktası merceğin odaklarından birisi olduğuna göre,

I. F noktası çukur aynanın da odağıysa; ışın, sitemi
merceğin diğer odağından geçecek şekilde terk eder.

II. F noktası çukur aynanın merkeziyse, ışın; sistemi kendi
üzerinden dönecek şekilde terk eder.

III. Çukur aynanın odak uzaklığı 2 birimse; ışın, düzeneği
asal eksene paralel olacak şekilde terk eder.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

6. Şekilde, bir periskop modeli gösterilmiştir.

Periskobun 1 ve 2 numaralı köşelerinde, hangi iki çift optik
araçlar bulunabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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