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El�ndek� bu setler, eğ�t�m alanında yıllarca verd�ğ�m�z emekler�n ve bu emekler� taçlandıran b�r 
�deal�n ürünü olarak ortaya çıktı. F�z�k ders� �ç�n l�se düzey�nde s�stemat�k, kapsamlı, ezberden 
uzak ve öğret�c� b�r onl�ne eğ�t�m set� oluşturmak bu yola çıkarken �lk hedef�m�zd�. 

Geçt�ğ�m�z yıllarda b�nlerce öğrenc�, bu setlerle TYT ve AYT'ye hazırlandı, okul dersler�ne 
çalıştı ve çok �y� sonuçlar aldı. Bu setler sayes�nde f�z�k g�b� deneye ve gözleme dayalı b�r 
derste b�le onl�ne eğ�t�m�n�n öğrenc�lere c�dd� katkılar sunab�ld�ğ�n� görmüş olduk.

F�z�k ders� �ç�n yüzeysel ders �çer�kler�n�n sınavlara hazırlıkta yeters�z kaldığını artık herkes 
göreb�l�yor. Kavramlara dayalı, neden-sonuç �l�şk�s� kurarak ve f�z�ksel denklemler�n mantığını 
anlatarak �lerleyen b�r çalışma el�n�zdek� bu setler sayes�nde mümkün. Bu çalışmada en 
öneml� rollerden b�r� de sana düşüyor. Amacın f�z�k ders�nde başarılı olmak ve f�z�k 
öğrenmekse yoğun b�r çalışma sen� bekl�yor. Çok çalışmadan f�z�k öğrenmek münkün değ�l!

Bu setler�n bütün parçaları sen�n �ht�yaçlarına göre kurgulandı. Bu yüzden setler� baştan sona 
b�z�m yaptığımız yönlend�rmelere uygun b�r şek�lde tamamlamanı �st�yoruz. Bu 
yönlend�rmeler�n en temel basamaklarını b�r kez daha hatırlayalım. Konu anlatımlarını 
d�nlerken kend� notlarını almalı ve anlatılan �çer�ğ� kavramaya çalışmalısın. Sıra Sende 
sorularını çözmek �ç�n kend�ne mutlaka süre vermel�s�n. Acele ed�p hemen çözümler�n� 
�zlemektense duruma göre b�r soruya 5-10 dak�kanı ayırmalı, gerekt�ğ�nde konu anlatımındak� 
�lg�l� kısmı tekrar çalışmalısın. Kend� çabanı ortaya koymadan hemen v�deo çözümlere 
yönelmek gel�ş�m�n� olumsuz etk�leyecekt�r. Bu söyled�kler�m�z Ana Kamp, İler� Kamp ve Z�rve 
testler� �ç�n de geçerl�.

Bu setler� olması gerekt�ğ� g�b� tamamladığında f�z�k ders�nde başarılı olmaman �ç�n b�r neden 
yok. Ayrıca burada öğrend�ğ�n b�lg�ler, yaklaşımlar ve yöntemler b�r ömür boyu sana ayrı b�r 
v�zyon katacak. Bu derslere hakkını vererek çalışırsan ün�vers�te eğ�t�m�nden meslek 
yaşantına, a�le hayatından sosyal �l�şk�ler�ne kadar bütünlüklü b�r gel�ş�m sen� bekl�yor olacak.

Z�hn�n� yoracağımız �ç�n aslında gayet memnunuz. Bu çalışmayla f�z�ğ� hayatında b�raz daha 
farklı b�r yere koymana yardımcı olacağımıza �nanıyoruz. Sen ş�md� bu söyled�kler�m�ze da�r 
b�raz ön yargılı olab�l�rs�n. Ancak bu yolculuğu tamamladığında sen�n de b�z�mle hemf�k�r 
olacağına em�n�z. 

Bu arada, bu setler� hazırlamamızda b�ze katkı sunan k�ş�lere teşekkür etmek �st�yoruz. 
K�taplarımızın her sayfasında katkısı olan ve b�zlere mot�vasyon sağlayan 
ertans�nansah�n.com ek�b�nden Fatma'ya, Furkan'a, Merve'ye ve N�han'a kocaman b�r 
teşekkürü b�r borç b�l�yoruz.

Set �ç�nde yer alan soruları hazırlamamızda katkıları olan Necdet'e, Büşra'ya, Yas�ncan'a ve 
Mehmet Ak�f Korkmaz'a; bu �şe başlarken b�ze omuz veren Anıl'a ve Cem'e; har�ka kapak 
tasarımları �ç�n Aytek'e çok teşekkür ed�yoruz.

Hazırsan sen�nle f�z�k dolu saatler geç�rmeye başlayab�l�r�z.

Değ�lsen de başla! İlk ders b�tmeden sen� hazırlamış olacağız.

İy� dersler…

İy� çalışmalar…

Ertan S�nan Şah�n

@ertans�nansah�n

Tolga B�lg�n
@atolgab�lg�n

Uğur Yıldırım
@ugury�ld�r�mugur
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sıra Sende 

sorularının 

çözümlerini izle, 

eksiklerini kapat

Konu anlatım 

videolarını 

kitap üzerine 

notlar alarak izle

1

2
Sıra sende sorularını 

çözmeden önce 

videoları durdur, 

soruları çöz3

4
Ana Kamp, 

İleri Kamp ve 

Zirve testlerini çöz, 

video çözümlerini izle

Konu anlatımında

ya da testlerde 

anlamadığın yerleri 

videonun altında sor

6

 Diğer kaynaklardan 

soru çözerek 

öğrendiklerini pekiştir

5

4

Bu Eğ�t�m Set�n� Nasıl Kullanmalısın?



Öğren�len konuların pek�şmes�n� sağlayacak 
Sıra Sende soruları hazırlıyoruz.5

Konu anlatımını, v�deo dersler� ver�ml� hale 
get�recek örnekler, tartışmalar ve �ncelemeler 
�çerecek b�ç�mde hazırlıyoruz.

3

İçer�klerde; b�l�msel, görsel veya anlatım açısından 
b�r hata olmaması �ç�n, konu anlatımı ve soruları 
üç aşamalı okuma s�stem�nden geç�r�yoruz.

9

Ders�n bütününün onl�ne eğ�t�me uygunluğunu 
�nceleyerek ders� tamamlıyoruz.11

Testlerde yer alacak sorular �ç�n zeng�n b�r 
soru havuzu oluşturuyoruz.7

Oluşturulan soru havuzundan test sorularını 
seçerek testler� oluşturuyoruz. 8

Geçm�ş sınavları �nceleyerek ÖSYM’n�n soru sor-
mayı terc�h edeb�leceğ� başlıkları öne çıkarıyoruz. 4

MEB kazanım l�steler�n� ve MEB’�n f�z�k k�taplarını 
�nceleyerek müfredatın sınırlarını bel�rl�yoruz.

1

Konu anlatımı ve testler arasındak� uyumu en üst 
düzeye çıkarmaya dönük gel�şt�rmeler yapıyoruz. 10

Ana Kamp, İler� Kamp ve Z�rve testler�n�n sev�-
yeler�n� bel�rlemek �ç�n t�t�z b�r çalışma yapıyoruz. 6

Kavramların eks�ks�z öğren�leb�leceğ� b�r konu 
anlatımı �skelet� hazırlıyoruz. 2

5

Dersler�m�z� Nasıl Hazırlıyoruz?
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TYT'de Sorulmuş Soruların
Bu K�tapta Yer Alan Konulara Göre Dağılımı

2018, 2019 ve 2020 TYT’ler�nde h�ç soru gelmem�ş b�r konunun
önems�z olduğu ya da çalışılmaması gerekt�ğ� sonucu çıkarılamaz.
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Konu Anlatımları ve Soru İçer�kler�yle İlg�l�
Açıklamalar

Bu k�tapta yer alan konu anlatımları ve soruların f�z�k �çer�ğ�yle �lg�l� bazı açıklamalar yapmayı 
gerekl� görüyoruz.

Her defasında bazı �fadeler� tekrar etmek konu anlatımı ve soruların okunurluğunu azaltacak 
ve hantallığa yol açacaktı. Bu nedenle; l�se f�z�k dersler�n� görmüş b�r öğrenc�n�n aş�na olduğu 
bazı semboller� ve genel kabuller� her defasında tekrar etmed�k. Örneğ�n, b�r problemde �p 
ver�lm�şse, bu �p�n esnemez olduğunu her soruda yazmaya gerek duymadık. Öğrenc�ler�n; �p 
hakkında b�r şey söylenmed�yse, �p�n esnemez olduğunu kabul etmes�n� bekled�k. Bu örneğe 
benzer bazı durumları aşağıda l�steled�k.

Sorularda aks� bel�rt�lmed�kçe; 

1. İpler�n esnemed�ğ� ve kütleler�n�n önems�z olduğu, 

2. Yerçek�m� �vmes�n�n (g) düzgün ve sab�t olduğu, sayısal değer gerekt�ren sorularda 
�se 10 m/s² büyüklüğünde olduğu,

3. C�s�mler�n boyutlarının önems�z (noktasal) olduğu,

4. C�s�mler�n şekl�n�n değ�şmed�ğ�,

5. Yörünge hareketler�n�n, kütles� büyük olan nesnen�n kütle merkez� etrafında 
gerçekleşt�ğ�,

6. Kütle çek�m potans�yel enerj�s� �ç�n referans noktasının sonsuzda olduğu,

7. Elektr�ksel potans�yel ve potans�yel enerj� �ç�n referans noktasının sonsuzda olduğu,

8. Yüklü c�s�mler�n �vmel� hareket�n� �çeren elektrostat�k problemler�nde 
elektromanyet�k ışımanın �hmal ed�ld�ğ�,

9. C�s�mler elektr�ksel olarak yüklen�rken kütleler�n�n değ�şmed�ğ�,

10. Problemde bel�rt�len kaynaklar dışında ortamda farklı b�r manyet�k veya elektr�k alan 
kaynağı olmadığı,  

11. Problemde bel�rt�len kaynaklar dışında ortamda başka b�r ışık kaynağı olmadığı, 

kabul ed�lmel�d�r. 

Ek olarak; 

1. Bazı durumlarda, şek�llerde yer alan b�lg�ler�n tamamına met�n �çer�s�nde yer 
vermed�k. İfadeler�n mükemmel olmasını değ�l, sadel�ğ� terc�h ett�k. Bazen de 
öğrenc�ler�n f�z�k konusundak� genel kültürüne güvend�k. ÖSYM'n�n de hazırladığı 
sınavlarda benzer b�r terc�hte bulunduğunu göreb�l�yoruz.

2. Bazı sorularda, b�r k�ş�n�n, nesnen�n veya parçacığın sab�t hızla hareket ett�ğ� bel�rt�ld�. 
B�r k�ş�n�n, nesnen�n veya parçacığın sab�t hızla �lerlemes� her zaman gerçekç� 
olmayab�l�r. Bu durumlarda, problemde yer alan hareket�n gerçekleşeb�ld�ğ�n� 
varsaydık.

3. Sıra sende ve test sorularında, açıların tr�gonometr�k değerler�n� çoğunlukla 
vermed�k. B�r soruda, b�r açının tr�gonometr�k değerler�n�n b�l�nmes� gerek�yorsa, 
öğrenc�n�n buna farklı kaynaklardan ulaşab�leceğ�n� düşündük. 





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.
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Paralel bir ışın demeti karşısında farklı açılarla tutulan bir
yüzeydeki ışık akısını tartışalım.

Bir yüzeyin noktasal bir ışık kaynağına olan uzaklığının,
yüzeydeki ışık akısını nasıl etkilediğini tartışalım.

Aynı noktasal ışık kaynağının etrafına yerleştirilen biri küçük
diğeri büyük iki kürenin iç yüzeylerindeki ışık akısını
kıyaslayalım.

Kavram yanılgısı

Noktasal kaynağa olan uzaklık arttıkça ışık akısı her
zaman azalmaz. Uzaklık artarken yüzey alanının nasıl
değişeceği de önemlidir.

Bir kaynağı çevreleyen kapalı yüzeyin ışık akısı, kaynağın
toplam ışık akısıdır. Büyüklük olarak Φ = 4πI değerine eşittir.

Uyarı!

Toplam ışık akısı sadece kaynağın ışık şiddetine bağlıdır.
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Sıra sende

1. Şekilde, ışık şiddetleri eşit noktasal iki ışık kaynağı
verilmiştir.

Buna göre, S1 ve S2 yüzeylerindeki akılar oranı
Φ1

Φ2
kaçtır?

A)
1

3
B)

4

9
C)

2

3
D) 1 E)

3

2

2. Şekilde, ışık şiddetleri belirtilen üç ışık kaynağı ve K, L ve M
yüzeyleri verilmiştir.

K, L ve M yüzeylerindeki ışık akıları ΦK, ΦL ve ΦM

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) ΦL > ΦK > ΦM B) ΦL = ΦM > ΦK C) ΦK > ΦM > ΦL

D) ΦK = ΦL = ΦM E) ΦK > ΦL = ΦM
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3. Şekilde üç farklı ışık kaynağı ve K, L ve M yüzeyleri
verilmiştir.

Yüzeylerdeki ışık akılarıyla ilgili,

I. K, L ve M yüzeylerindeki toplam ışık akısı eşit olabilir.

II. M yüzeyindeki toplam ışık akısı yüzeyin şekline bağlıdır.

III. L yüzeyindeki toplam ışık akısı en büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

Aydınlanma şiddeti

Aydınlanma şiddeti, birim yüzeye birim zamanda düşen ışık
akısı olarak tanımlanır. Türetilmiş bir büyüklük olan aydınlanma
şiddetinin SI birimi lüks (lux) olup E sembolü ile gösterilir.

Matematiksel olarak,

Aydınlanma şiddeti =
Akı

Yüzey alanı
ya da E =

Φ

A

şeklinde ifade edilir.

Merkezinde ışık şiddeti I olan noktasal bir ışık kaynağı bulunan
kürenin iç yüzeyindeki herhangi bir nokta için aydınlanma
şiddetini hesaplayalım.

r

Sonuç
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Bir kaynaktan d kadar uzaktaki K noktası civarındaki
aydınlanma şiddetini hesaplayalım.

Sonuç

Güneş Dünya’dan oldukça uzakta olduğu için, Güneş’ten
Dünya’ya gelen ışınlar birbirine paralel kabul edilebilir.
Dünya’nın ekvator çizgisinde ve farklı noktalarda bulunan
yerlerin aydınlanma şiddetlerini tartışalım. Kış aylarında
çevremizin neden yaz aylarındaki kadar aydınlık görünmediğini
tartışalım.

Fotometrenin nasıl çalıştığını inceleyelim.

Sonuç
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Sıra sende

4. Şekildeki düzenekte ışık şiddeti I olan noktasal bir ışık
kaynağı verilmiştir.

K, L ve M noktaları civarındaki aydınlanma şiddetleri EK, EL

ve EM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) EL = EM > EK B) EK > EM > EL C) EK = EL = EM

D) EL > EK = EM E) EL > EK > EM

5. Şekilde ışık şiddeti I olan noktasal bir ışık kaynağı verilmiştir.

K noktası civarındaki aydınlanma şiddeti EK ile ilgili,

I. I artarsa EK artar.

II. d yarıya inerse Ek iki katına çıkar.

III. S yüzey alanı artarsa Ek artar.

IV. θ artarsa Ek azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV

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

6. Şekildeki 2r ve 3r yarıçaplı K ve L küresel yüzeylerinin
merkezleri çakışıktır. Merkeze noktasal bir kaynak ışık kaynağı
konulmuştur.

Buna göre, K ve L yüzeylerindeki ışık akılarının oranı
ΦK

ΦL
kaçtır?

A)
4

9
B)

2

3
C) 1 D)

3

2
E) 3
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Gölge

Maddeler ışığı geçirme özelliğine göre saydam, yarı saydam ve
saydam olmayan (opak) olarak sınıflandırılabilir.

Cam ve su saydam, buzlu cam yarı saydam, tahta saydam
olmayan maddelere örnek gösterilebilir.

Noktasal ışık kaynağının perde üzerinde oluşturduğu gölgeyi
inceleyelim. Kaynağın veya cismin yeri değiştirildiğinde ne gibi
değişikliklerin olacağını tartışalım.

perde

Aynı doğrultudaki iki noktasal ışık kaynağının perde üzerinde
oluşturduğu gölgeleri inceleyelim. Kaynakların veya cismin yeri
değiştirildiğinde ne gibi değişikliklerin olacağını tartışalım.

perde

Uyarı!

Tam gölge, herhangi bir ışık kaynağı tarafından
aydınlatılmayan bölge olarak ifade edilir.

Yarı gölge, noktasal olmayan bir ışık kaynağının ya da
ışık kaynaklarının tamamı tarafından aydılatılmayan bölge
olarak kabul edilir.

Kavram yanılgısı

Genellikle yarı gölgenin her noktasında aydınlanma
şiddeti eşit olmaz. Basitleştirmek için, çizimlerde, bu
ayrıma gidilmez ve yarı gölgeler homojen bir aydınlatma
şiddetine sahipmiş gibi çizilir.
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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
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8. Şekilde, noktasal bir ışık kaynağı ve saydam olmayan, iki
özdeş küresel cisim verilmiştir.

Buna göre, perde üzerinde oluşacak gölgenin karşıdan
görünümü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişir?

A) B) C)

D) E)

9. Şekilde, noktasal iki ışık kaynağı ve saydam olmayan bir
cisim verilmiştir.

Buna göre, perde üzerinde oluşacak gölgenin karşıdan
görünümü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişir?

A) B) C)

D) E)
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10. Karanlık bir ortamda; küresel bir ışık kaynağı, saydam
olmayan küresel bir engel ve perde şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Küresel engel ok yönünde hareket ederse, perde
üzerindeki tam ve yarı gölge alanlarındaki değişim
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Tam gölge Yarı gölge

A) Artar Artar

B) Artar Azalır

C) Değişmez Azalır

D) Değişmez Artar

E) Değişmez Değişmez

11. Şekil I’de, karanlık bir ortamda bulunan küresel ışık kaynağı
ve küresel saydam engel gösterilmiştir.

Buna göre; noktalardan kaynağa bakan gözlemcilerden
hangileri kaynağı Şekil II’deki gibi görür?

A) A B) B C) C D) D E) E
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12. Karanlık bir ortamda küresel bir cisim üzerine şekildeki gibi
tam üstten paralel bir ışık demeti düşürülüyor.

Buna göre cisme bakan gözlemci, cismi aşağıdakilerden
hangisindeki gibi görür?

A) B) C)

D) E)

Yansıma

Bir ışının düzlem bir aynadan nasıl yansıyacağını inceleyelim.
Gelme ve yansıma açısı gibi kavramlara değinelim.

Şekildeki ışınların eğri bir aynadan nasıl yansıyacağını
inceleyelim.

Şekildeki aynalara gelen ışınların nasıl yansıyacağını
inceleyelim.
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Şekildeki ışının aynalardan nasıl yansıyacağını inceleyelim.

Şekildeki ışının yansıma açısını hesaplayalım.

30º

40º

Bir ışın kutu içerisindeki düzlem aynadan yansıyarak kutuyu
şekildeki gibi terkediyor. Işının yansıma açısını ve kutu içindeki
aynanın yatayla yaptığı açıyı hesaplayalım.

Sıra sende

13. L aynasına şekildeki gibi gelen ışın K aynasından
yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor.

a 50°

K

L

Buna göre α açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 100 E) 130

14. Şekilde, aynı noktadan geldiği bilinen ve aynalardan
yansıyan ışınlar gösterilmiştir.

Buna göre yansıyan ışınlar; A, B, C, D ve E noktalarının
hangisinden gelmiş olabilir?

A) A B) B C) C D) D E) E
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15. Şekilde, düzlem aynalar sistemine gönderilen bir ışın
gösterilmiştir.

Buna göre gönderilen ışın, düzlem aynadan yansıdıktan
sonra hangi noktalardan geçer?

A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve O

D) L ve N E) L ve O

16. K noktasal ışık kaynağı ve düzlem ayna şekildeki gibi
gösterilmiştir.

Buna göre, K ışık kaynağından çıkan ışınlar, düzlem
aynadan yansıdıktan sonra perde üzerinde hangi noktalar
arasını aydınlatır?

A) KR B) LR C) LS D) MS E) MR

17. Şekilde, X ve Y düzlem aynaları ve K, L, M ve N ışınları
gösterilmiştir.

Buna göre; K, L, M ve N ışınlarından hangileri her iki
aynadan da yansır?

A) Yalnız L B) Yalnız M C) Yalnız N

D) K ve M E) L ve M
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18. X aynasına gönderilen şekildeki ışın, sırasıyla Y ve Z
aynalarından da yansıyor.

X, Y ve Z aynalarındaki yansımalarla ilgili,

I. X aynasındaki yansıma açısı 40◦’dir.

II. Y aynasındaki gelme açısı ile Z aynasındaki yansıma
açısı birbirine eşittir.

III. Z aynasındaki yansıma açısı 20◦’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

19. I ışını P kutusu içindeki düzlem aynaya şekildeki gibi
gönderildiğinde I′ olarak yansıyor.

Buna göre, I ışınının aynaya geliş açısı kaç derecedir?

A) 40 B) 50 C) 70 D) 90 E) 140

Düzlem aynada görüntü oluşumu

Gözlemcinin ışık saçan K cisminin aynadaki görüntüsünü
nerede göreceğini tartışalım.

Uyarı!

Düzlem aynada oluşan görüntü gerçek değil, sanal
bir görüntüdür. Bu sanal görüntü aynanın arkasında
oluşur. Oysa görüntünün oluşmasına sebep olan bütün
optik olaylar aynanın ön tarafından gerçekleşmektedir.
Görüntünün aynanın arkasında oluşması bir yanılsamadır.
Bu nedenle bu görüntüye sanal görüntü denir.
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Gözlemciden bağımsız olarak, bir cismin düzlem aynadaki
görüntüsünün nasıl oluşacağını inceleyelim.

Ayna karşısında duran bir insanın görüntüsünün nasıl
oluştuğunu inceleyelim.

Işık saçan cisimlerin farklı aynalardaki görüntülerinin yerlerini
bulalım.

Cismin aynadaki görüntüsünü birim karelerden faydalanarak
çizelim.

Şekildeki düzlem aynanın bulunduğu sistemde noktasal ışık
kaynağının perde üzerinde oluşturduğu gölgeyi inceleyelim.
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Sıra sende

20. X düzlem aynası karşısında şekildeki gibi bir K cismi
bulunmaktadır.

K cisminin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C)

D) E)

21. Şekildeki düzlem ayna düşeyle 20◦’lik bir açı yapmaktadır.

Aynanın karşısındaki K cisminin aynadaki görüntüsünün
eksenlerle yaptığı açı aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) B) C)

D) E)
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Oluşan bir görüntünün görülebilmesi

Işıklı K cisminin aynadaki görüntüsünün hangi noktalardaki
gözlemciler tarafından görülebileceğini tartışalım.

Saydam olmayan X cisminin bulunduğu ortamda, ışık saçan K
cisminin aynadaki görüntüsünün, hangi noktalarda bulunan
gözlemciler tarafından görülebileceğini tartışalım.

Hangi noktalarda bulunan gözlemcilerin, K cisminin her iki
aynadaki görüntülerini görebileceğini tartışalım.

Kavram yanılgısı

Bir cisimden çıkan ışınlar aynanın parlak yüzeyine
ulaşabiliyorsa, bu cismin aynada bir görüntüsü oluşur.
Görüntünün oluşmasıyla görülebilmesi iki farklı şeydir.
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Sıra sende

22. Bir düzlem aynanın önüne K, L ve M noktasal cisimleri
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

Buna göre, G noktasından aynaya bakan gözlemci hangi
cisimlerin aynadaki görüntüsünü görebilir?

A) Yalnız M B) K ve L C) K ve M

D) L ve M E) K, L ve M

23. Şekilde G1, G2 gözlemcileri, düzlem ayna ve ayna önüne
yerleştirilen saydam cisimler verilmiştir.

Buna göre; cisimlerin hangilerinin aynadaki görüntüleri her
iki gözlemci tarafından görülebilir?

A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L

D) K ve M E) L ve M

24. Bir düzlem aynanın önüne saydam olmayan A, B, C, D ve E
cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

Buna göre, G noktasından aynaya bakan gözlemci A, B, C,
D ve E noktalarından hangilerinin aynadaki görüntüsünü
görebilir?

A) Yalnız C B) Yalnız D C) A ve C

D) B ve D E) Hiçbiri

146



Konu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem AynalarKonu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem AynalarKonu Anlatımı: Aydınlanma, Gölgeler, Yansıma ve Düzlem Aynalar

Düzlem aynada görüş alanı

G noktasında bulunan bir gözlemcinin aynaya bakarak perde
üzerindeki hangi aralığı görebileceğini tartışalım.

G noktasında bulunan bir gözlemcinin aynaya bakarak hangi
cisimlerin görüntülerini görebileceğini tartışalım.

G noktasında bulunan bir gözlemcinin aynaya bakarak perde
üzerindeki hangi aralığı görebileceğini tartışalım.

G noktasında bulunan bir gözlemcinin aynaya bakarak saydam
olmayan cisimlerden hangilerinin görüntülerini görebileceğini
tartışalım.
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Sıra sende

25. Şekilde G noktasında bulunan bir gözlemci, düzlem ayna
ve perde verilmiştir.

Gözlemcinin, aynada, perde üzerinde gördüğü alanla ilgili,

I. Gözlemci 1 yönünde hareket ederse alan küçülür.

II. Ayna 2 yönünde hareket ederse alan büyür.

III. Perde 1 yönünde hareket ederse alan büyür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III

26. G noktasında bulunan bir gözlemci şekildeki X ve Y
aynalarına bakıyor.

Buna göre,

I. Gözlemci K cisminin görüntüsünü her iki aynada da
görür.

II. Gözlemci L cisminin görüntüsünü sadece Y aynasında
görür.

III. Gözlemci M cisminin görüntüsünü, cismin aynalarda
görüntüsü oluşmadığı için göremez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Bir insanın vucudunun tamamını görebilmesi için kullanacağı
boy aynasının özelliklerini tartışalım.

Bu koşulların kişinin aynaya olan uzaklığıyla bağlantılı
olmadığını gösterelim.

Uyarı!

Bir kişinin boy aynasına olan uzaklığı değiştiğinde hem
görüntünün hem de gözlemcinin yeri değişmiş olur.

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

Sıra sende

27. 160 cm boyundaki Güney, evine bir boy aynası almak
istiyor.

Aynada vucudunun tamamını görmek isteyen Güney’in
alması gereken en küçük boy aynasının boyu L ve bu
aynanın alt noktasının yerden yüksekliği h kaç cm
olmalıdır?

L (cm) h (cm)

A) 75 80

B) 80 75

C) 120 150

D) 150 150

E) 160 160

"Sıra sende" cevapları

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

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

17-A 18-D 19-C 20-A 21-A 22-B 23-B 24-D

25-D 26-C 27-B
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1. Işıkla ilgili verilen,

I. Işığın dalga modeli çürütülmüş, onun yerine tanecik
modeli kabul görmüştür.

II. Işığın tanecik ve dalga modelleri ışığın davranışını
açıklamada yetersizdir.

III. Işığın kırılması tanecik modeliyle açıklanabilir.

IV. Işığın yansıması dalga modeliyle açıklanabilir.

V. Görünür ışık bir elektromanyetik dalgadır.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddetiyle ilgili
verilen,

I. Işık şiddeti kaynağın özelliklerine bağlıdır.

II. Işık şiddeti, belirli bir yönde, birim zamanda yayılan
ışığın yoğunluğuyla ilişkili bir niceliktir.

III. Işık akısı, belirli bir yüzeye düşen ışık enerjisi miktarıdır.

IV. Aydınlanma şiddeti, birim yüzeye düşen ışık akısı
miktarıdır.

V. Aydınlanma şiddeti, ışığın yüzeye gelme açısından
bağımsızdır.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. Işıkla ilgili verilen;

I. fotoelektrik,

II. Compton saçılması,

III. girişim

olaylarının hangileri sadece ışığın tanecik modeliyle
açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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4. Eşit birim karelerden oluşan şekildeki düzenekte; perde ile K,
L ve M noktasal ışık kaynakları gösterilmiştir.

Buna göre; K, L ve M kaynaklarının A noktası civarında
oluşturduğu aydınlanma şiddetleri EK, EL ve EM arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) EM > EL > EK B) EL > EM > EK

C) EL = EM > EK D) EK = EL > EM

E) EM > EK = EL

5. Gölge olayıyla ilgili verilen,

I. Gölge, ışığın doğrusal olarak yayılması nedeniyle oluşur.

II. Gölge, saydam olmayan maddelerin ışığı
geçirmemesinin sonucunda oluşur.

III. Güneş ve Ay tutulması gölge olayının örneklerindendir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

6. S, 2S ve 3S yüzey alanlarına sahip şekildeki K, L ve M
yüzeylerine aynı şiddetteki paralel ışık demetleri düşmektedir.

S 2S 3S

K L M

Buna göre; K, L ve M yüzeylerindeki ışık akıları ΦK, ΦL ve
ΦM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (Işık demetleri, sayfa düzleminin içerisine doğru,
düzlemleri kapsayacak kadar devam etmektedir.)

A) ΦK = ΦL > ΦM B) ΦL = ΦM > ΦK

C) ΦL > ΦM > ΦK D) ΦK > ΦL = ΦM

E) ΦM > ΦL > ΦK
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7. Şekilde bir ışık kaynağı, perde ve perde üzerindeki A noktası
gösterilmiştir.

Buna göre,

I. Işık şiddeti sabit tutularak, kaynak 1 veya 3 yönünde
hareket ettirilirse, A noktası civarındaki aydınlanma
şiddeti azalır.

II. Işık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse, A noktası
civarındaki aydınlanma şiddetini sabit tutmak için, ışık
şiddetini azaltmak gerekir.

III. Işık şiddeti sabit tutularak, kaynak 1 ve 4 yönleri
arasında hareket ettirilirse A noktası civarındaki
aydınlanma şiddeti azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

8. Şekilde, noktasal bir ışık kaynağı ile K, L ve M yüzeyleri
gösterilmiştir.

Buna göre; K, L ve M yüzeylerindeki ışık akıları ΦK, ΦL ve
ΦM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) ΦK = ΦL = ΦM B) ΦM > ΦL > ΦK

C) ΦK > ΦL > ΦM D) ΦK > ΦL = ΦM

E) ΦK = ΦL > ΦM
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9. Şekildeki küre ve yarım küre biçimindeki yüzeylerin
merkezlerine noktasal ışık kaynakları konulmuştur.

r

L

I

2r

K

2I

3r

M

4I

Buna göre; K, L ve M yüzeylerindeki ışık akıları ΦK, ΦL ve
ΦM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) ΦL > ΦK = ΦM B) ΦL > ΦM > ΦK

C) ΦL = ΦM > ΦK D) ΦK > ΦL > ΦM

E) ΦK = ΦM > ΦL

10. Işığın düzgün ve dağınık yansımasıyla ilgili,

I. Gelen ışınla yansıyan ışın her zaman aynı düzlemde yer
almayabilir.

II. Yüzey normali, gelen ışın ve yansıyan ışın her zaman
aynı düzlemde yer alır.

III. Gelme açısı ile yansıma açısı her zaman eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

11. Şekilde; K, L ve M ışınları ile bir düzlem ayna verilmiştir.

A

K L

M

Buna göre, hangi ışınlar düzlem aynadan yansıdıktan
sonra A noktasından geçer?

A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L

D) K ve M E) L ve M

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

9-E 10-D 11-C
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1. Şekilde; noktasal ışık kaynağı, saydam olmayan küre ve
duvardan oluşan bir düzenek gösterilmiştir.

duvar
a b

r

Düzenekle ilgili,

I.
a

b
oranı azalırsa gölge alanı büyür.

II. Kaynak uzaklaştırılırsa gölge alanı küçülür.

III. Yarıçapı daha büyük olan bir küre kullanılırsa gölge alanı
büyür.

yargılarından hangileri doğrudur? (Ortamda noktasal kaynak
dışında başka bir ışık kanyağı bulunmamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

2. Şekilde; noktasal ışık kaynakları, saydam olmayan küre ve
perdeden oluşan bir düzenek verilmiştir.

perde

LK

Düzenekle ilgili,

I. L kaynağı, yatay eksen doğrultusunda küreye doğru
yaklaştırılırsa; tam gölge sabit kalırken, yarı gölge büyür.

II. K kaynağı, yatay eksen doğrultusunda küreden
uzaklaştırılırsa, tam gölge alanı azalırken, yarı gölge
alanı sabit kalır.

III. Kaynakların ikisi birden yatay eksen doğrultusunda
küreden uzaklaştırılırsa, tam gölge alanı küçülür ancak
yarı gölge alanı hakkında kesin bir şey söylenemez.

yargılarından hangileri doğrudur? (Ortamda noktasal
kaynaklar dışında başka bir ışık kanyağı bulunmamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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3. Şekilde; küresel bir ışık kaynağı, saydam olmayan küre ve
perdeden oluşan bir düzenek verilmiştir.

perde

r

küre

3r

Perde üzerinde tam gölge oluştuğu bilindiğine göre,

I. Perde sabit hızla küreden uzaklaştırılırsa, tam gölge bir
süre sonra kaybolur.

II. Küre perdeye doğru kesikli çizgi doğrultusunda
yaklaştırılırsa, tam gölge büyür, yarı gölge küçülür.

III. Kaynak; küreden uzaklaştırılırsa, tam ve yarı gölge
büyür.

yargılarından hangileri doğrudur? (Ortamda küresel kaynak
dışında başka bir ışık kanyağı bulunmamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

4. Özdeş birim karelerden oluşan şekildeki düzeneğe K ışını
gönderiliyor.

K

Buna göre, K ışını aynalarda kaç kez yansıdıktan sonra
düzeneği terk eder?

A) 5 B) 8 C) 9 D) 11 E) 13

5. Düzlem aynayla ilgili,

I. Görüntü perde üzerine düşürülemez.

II. Görüntü cisimden büyük olabilir.

III. Görüntü sanaldır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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6. Bir ışın, içerisinde düzlem ayna bulunan düzeneğe girerek
şekilde gösterildiği gibi yön değiştiriyor.

Buna göre, ışının aynaya gelme açısı kaç derecedir?

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70

7. I ışını, bir düzlem aynanın üzerindeki K noktasından şekilde
gösterildiği gibi yansıyor.

40°

70°

K

I

Buna göre, ışının aynaya gelme açısı kaç derecedir? (Ayna
şekilde gösterilmemiştir.)

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

8. Şekildeki düzlem aynanın önüne bir cisim konulmuştur.

Buna göre, cismin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C)

D) E)
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9. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddetiyle ilgili
verilen,

I. Işık şiddetiyle gücün birimi aynıdır.

II. 1 candela ışık şiddetine sahip kaynaktan çıkan ışığın 1
m yarıçaplı küre yüzeyinin 1 m2’sinde oluşturduğu ışık
akısı 1 lümendir.

III. Aydınlanma şiddetinin birimi
lümen

m2
olarak yazılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

10. Özdeş birim karelerden oluşan şekildeki düzenekte ayna ve
duvar bulunmaktadır.

A

duvar

ayna

Buna göre, A noktasından aynaya bakıldığında duvarın kaç
birimlik kısmı görülebilir?

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

11. K ve L aynalarından oluşan şekildeki düzenek özdeş birim
karelerden oluşmaktadır.

A

B

C

D

G

L

K

Buna göre, G noktasından aynaya bakıldığında; hangi
noktaların aynalardaki ilk görüntüleri iki aynada birden
görülebilir?

A) Yalnız B B) Yalnız D C) A ve B

D) B ve D E) C ve D

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

9-D 10-C 11-D
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1. Şekildeki düzenekte; özdeş ve noktasal ışık kaynakları,
saydam olmayan silindir ve küre biçimindeki cisimler ve perde
verilmiştir.

I II III

perde

Buna göre; perdeye karşıdan bakıldığında, perde üzerinde
I, II ve III numaralı gölgelerin hangilerini görmek mümkün
olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

2. Şekilde; küresel bir ışık kaynağı, saydam olmayan küre ve
duvardan oluşan bir düzenek verilmiştir.

duvar
2x x

4r
2r

Buna göre, duvarda oluşan tam gölge alanı kaç πr2’dir?
(Ortamda küresel kaynak dışında başka bir ışık kanyağı
bulunmamaktadır.)

A) 25 B) 36 C) 40 D) 49 E) 64

3. Ev arkadaşı olan Doğa ve Fatih evlerinin girişine boy aynası
taktırmak istiyor. Doğa’nın boyu 180 cm, gözünün yerden
yüksekliği 170 cm; Fatih’in boyu 170 cm, gözünün yerden
yüksekliği 160 cm’dir.

Buna göre, aynanın boyu en az kaç cm olmalıdır?

A) 80 B) 95 C) 105 D) 110 E) 120
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4. Kesişen iki aynadan oluşan şekildeki düzeneğe bir ışık ışını
gönderiliyor. Işın, şekilde gösterilen yolu izleyerek ayna
sistemini terk ediyor.

20°

a

Buna göre, aynalar arasındaki açı α kaç derecedir?

A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 105

5. Şekilde; K, L ve M düzeneklerine gönderilen ışınlar ve bu
ışınların izlediği yollar verilmiştir. K, L ve M düzeneklerinin I, II
ve III numaralı düzenekler olduğu bilinmektedir.

K L M

III III

Buna göre; K, L ve M ile I, II ve III numaralı düzenekler
arasındaki eşleşme aşağıdakilerden hangisindeki gibi
olabilir?

A) K-I, L-II, M-III B) K-II, L-I, M-III C) K-III, L-I, M-II

D) K-II, L-III, M-I E) K-I, L-III, M-II

6. Şekilde fotometre düzeneğinde O noktasında bir yağ lekesi
bulunmaktadır. Fotometrenin iki tarafındaki kaynakların O
noktası civarında oluşturduğu aydınlanma şiddeti eşit
olduğunda, yağ lekesi görülmemektedir.

37°

O

d1

5I

2I
d2

Buna göre,
d1

d2
oranı kaçtır?

A)
1

4
B)

1

2
C)

p
2

2
D)
p

2 E)
3

2
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7. Şekildeki üçgen prizma bir düzlem ayna önüne konulmuştur.

Buna göre, prizmanın aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C)

D) E)

8. Kesişen iki düzlem aynadan oluşan şekildeki düzenekte, I
ışınının yansıması gösterilmiştir.

20°

I

q

Buna göre, θ açısı kaç derecedir?

A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110

9. Bir düzlem aynaya gelen ışının, ayna ile yaptığı açı, gelme

açısının
3

2
katıdır.

Buna göre, gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açı kaç
derecedir?

A) 60 B) 65 C) 72 D) 96 E) 120
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10. Şekildeki küre, kesik küre ve silindir biçimindeki yüzeylerin
merkezlerine noktasal ışık kaynakları konulmuştur.

Buna göre; K, L ve M yüzeylerindeki akılar ΦK, ΦL ve ΦM

arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) ΦK = ΦM > ΦL B) ΦL > ΦK = ΦM

C) ΦL = ΦM > ΦK D) ΦK > ΦL > ΦM

E) ΦM > ΦK > ΦL

11. Şekilde, küresel bir ışık kaynağı ve saydam olmayan
küreden oluşan bir düzenek verilmiştir.

Buna göre, y ekseni üzerinde herhangi bir noktadan
bakıldığında; I, II ve III numaralı görüntülerin hangileri
görülebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

1-D 2-A 3-B 4-B 5-B 6-D 7-D 8-D

9-C 10-A 11-D
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1. Ayna önünde duran bir çocuk, bulunduğu konumdan kendi
vücudunun tamamını ancak görebiliyor.

1

2

3

4

ayna

Buna göre,

I. Ayna 2 yönünde hareket ettirilirse, çocuk tüm vücudunu
göremez.

II. Ayna 4 yönünde hareket ettirilirse; çocuk, vücudunun
tamamını görür ve gördüğü görüntü daha büyük olur.

III. Ayna; 1 yönünde hareket ettirilirse çocuk ayaklarını
görememeye başlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Özdeş birim karelerden üzerinde gösterilen şekildeki
düzenek, bir düzlem ayna ve 52 sayısının maketinden
oluşmaktadır.

Buna göre, aynaya karşıdan bakan bir kişi aynada hangi
sayıyı görür?

A) 22 B) 25 C) 35 D) 52 E) 55

3. K, L ve M aynalarından oluşan şekildeki düzeneğe I ışını
gönderiliyor.

K L

M

I

120°

Işının M aynasından yansıdığı bilindiğine göre, ışının K
aynasından yansıma açısı kaç derecedir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 45 E) 60
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4. Noktasal bir ışık kaynağı, bir düzlem ayna ve perde arasına
şekildeki gibi konulmuştur.

perde

ışık
kaynağı

ayna

K L M N

1 2

K noktası civarındaki aydınlanma şiddetini artırmak için;

I. aynayı 1 yönünde hareket ettirmek,

II. kaynağı 2 yönünde hareket ettirmek,

III. perdeyi 2 yönünde hareket ettirmek

işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılabilir? (Noktalar
arasındaki mesafeler eşittir.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

5. Özdeş karelerden oluşan şekildeki düzenekte; saydam
olamayan cisimler ve bir düzlem ayna verilmiştir.

R N

M L

G

K

Buna göre; G noktasından bakıldığında, hangi cisimlerin
aynadaki görüntüsü görülebilir?

A) Yalnız L B) L ve N C) N ve R

D) L ve M E) K, L ve M

6. Duvara asılı boy aynası karşısında duran Cem, yeni aldığı
ayakkabısının ayağında nasıl durduğuna aynadan bakmak
istiyor.

Buna göre Cem, ayakkabısını görmek için;

I. aynadan uzağa doğru yürümek,

II. ayağını havaya kaldırmak,

III. ayaklarını yerde sabit tutarken başını aynaya doğru
yaklaştırmak

işlemlerinden hangilerini yapabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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7. Saçına şekil vermek için ayna karşısına geçen Büşra,
saçlarını göremediğini farkediyor.

Büşra;

I. basamak üzerine çıkmak,

II. aynadan uzaklaşmak,

III. aynaya yaklaşmak,

IV. dizlerini kırmak,

V. aynayı yükseltmek

işlemlerinden kaç tanesini ayrı ayrı yaptığında saçını
görebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. Dünya’nın atmosferine yıl içerisinde ulaşan ışıkla ilgili,

I. Belirli bir enlem ve boylamdaki aydınlanma şiddeti yıl
içerisinde değişir.

II. Belirli bir enlem ve boylamdaki ışık akısı yıl içerisinde
değişir.

III. Bir gün içerisinde, Dünya yüzeyindeki toplam ışık akısı
değişir.

yargılarından hangileri doğrudur? (Dünya ve atmosferinin
küresel olduğu kabul edilecektir.)

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

9. Şekilde, ışığın düzgün ve dağınık yansıması gösterilmiştir.

Düzgün ve dağınık yansımayla ilgili,

I. Dağınık yansıma, yansıma kanunlarına uymaz.

II. Bir düzlem aynadaki yansıma, düzgün yansımaya ne
kadar yakın olursa görüntü kalitesi o kadar iyi olur.

III. Parlak bir kaşığa baktığımızda gördüğümüz görüntünün
eğri olması.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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10. Şekilde, noktasal bir ışık kaynağı ve perde önüne konulan
saydam olmayan cisimler verilmiştir.

perde

ışık
kaynağı

r

2r

Buna göre, perde üzerinde oluşacak gölgenin karşıdan
görünümü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

A) B) C)

D) E)

11. Şekilde, K ve L düzlem aynalarıyla A cismi verilmiştir.

d!key

yatay

K L

60° 60°

A

Buna göre, A cisminin aynalardaki görüntüsü
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)

60° 60°

B)
30°30°

C) D) 30°30°

E)

1-D 2-D 3-B 4-D 5-A 6-D 7-C 8-C

9-D 10-B 11-B
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1. Şekildeki I ve II numaralı aynalar arasında bir çocuk
bulunmaktadır.

Çocuk K noktasından L noktasına yürüdüğünde,

I. Çocuk K noktasındayken, çocuğun aynalardaki birinci
görüntüleri arasındaki mesafe ile çocuk L
noktasındayken, çocuğun aynalardaki birinci görüntüleri
arasındaki mesafe aynıdır.

II. Çocuk K noktasından L noktasına yürüdüğünde,
kendisini I. aynada daha büyük görmeye başlar.

III. Çocuk K noktasından L noktasına yürüdüğünde
aynalardaki görüntüsünün boyu aynı kalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

2. Şekilde; K, L ve M noktasal ışık kaynakları, engel ve bir
perdeden oluşan düzenek verilmiştir.

Düzenekle ilgili,

I. K kaynağı kapatılırsa perdedeki tam karanlık alan
değişmez.

II. K kaynağı kapatılırsa perdedeki akı değişmez.

III. K ve L kaynakları yer değiştirirse yarı gölge alanının
ortalama aydınlanma şiddeti artar.

yargılarından hangileri doğrudur? (Noktasal kaynaklar
dışında ortamda başka ışık kaynağı bulunmamaktadır.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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3. Özdeş birim karelerden oluşan şekildeki düzenekte K ve L
düzlem aynaları bulunmaktadır.

G noktasından L aynasına bakıldığında; A, B, C ve D
noktalarından hangilerinin K aynasında oluşan görüntüleri
L aynasında görülebilir?

A) Yalnız C B) Yalnız D C) C ve D

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

4. Özdeş birim karelerden oluşan şekildeki düzenek; A, B ve C
düzlem aynalarından oluşmaktadır.

K A

B C

Buna göre, K noktasının aynalarda toplam kaç tane
görüntüsü oluşur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. Şekildeki K ve L düzlem aynaları arasına A cismi konuluyor.

K LA

60°30° x

Buna göre, A cisminin K aynasındaki ilk görüntüsünün L
aynasındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A)
30° x

B)

60° x

C)
30° x

D)

x

E)
x
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6. Şekilde; noktasal bir ışık kaynağı ve düzlemsel bir kartondan
oluşan düzenek gösterilmiştir.

yatayA 1 2

Düzenekle ilgili,

I. Karton; A noktasının yeri değiştirilmeden farklı bir
düzleme doğru döndürülürse, yüzeydeki toplam akı
değişmez.

II. A noktasının yeri değiştirilmeden, karton iç bükey hale
getirilirse, karton yüzeyindeki toplam akı değişmez.

III. Karton 2 yönünde hareket ettirilirse; karton yüzeyindeki
toplam akı ve A noktası civarındaki aydınlanma şiddeti
azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

7. Şekilde, aynı doğru üzerinde bulunan I1 ve I2 noktasal ışık
kaynakları, saydam olmayan kare engel ve perdeden oluşan bir
düzenek verilmiştir.

Kaynaklar düşey eksen boyunca hareket ettirildiğinde; I, II
ve III numaralı gölgelerin hangileri elde edilebilir? (Noktasal
kaynaklar dışında ortamda başka bir ışık kaynağı
bulunmamaktadır. )

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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8. Şekilde, K noktasal ışık kaynağı ve noktasal ışık kaynağı
önüne konulmuş bir levha verilmiştir.

1

2 3

K

d
A

Buna göre;

I. kaynağı 2 yönünde hareket ettirmek,

II. levhayı A noktası sabit tutulmak kaydıyla herhangi bir
yönde döndürmek,

III. Kaynağı 1 ve 3 yönleri arasında hareket ettirmek

işlemlerinden hangilerini ayrı ayrı yapmak A noktası
civarındaki aydınlanma şiddetini kesinlikle azaltır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. Şekildeki çocuk bir düzlem aynanın karşısında durmaktadır.

Çocuğun aynadaki görüntüsüyle ilgili,

I. Çocuk aynaya x kadar yaklaşırsa, görüntüsü ile
arasındaki mesafe 2x kadar azalır.

II. Ayna çocuktan x kadar uzaklaştırılırsa, görüntü çocuktan
2x kadar uzaklaşır.

III. Çocuk aynaya doğru yürürken ayna uzaklaştırılırsa,
çocuk görüntüsünü duruyor olarak görebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

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

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

9-E
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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.
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Tepe noktasına gelen bir ışının, çukur aynadan nasıl
yansıyacağını inceleyelim.

T

asal

eksen

3F’ten gelen bir ışının, çukur aynadan nasıl yansıyacağını
inceleyelim.

T F M 3F

asal

eksen

Odak ve tepe noktalarının ortasından gelen ışının, çukur
aynadan nasıl yansıyacağını inceleyelim.

T F M

asal

eksen
F

Faydalı bilgi

Özel ışınlardan birini unuttuğunuzda, bildiğiniz bir ışınla
kıyaslama yaparak hatırlamanızı kolaylaştırabilirsiniz.

Çukur aynaya 4F’ten gelen ışının nasıl yansıyacağını, 3F’ten
gelen özel ışınla kıyas yaparak çizelim.

4F 3F FM T
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Sıra sende

1. Şekilde, çukur aynaya, asal eksene göre paralel gelen bir
ışın gösterilmiştir.

F A

kırmızı ışık

asal
eksen

Yansıyan ışığın odak noktası olan F yerine A noktasından
geçmesi için,

I. kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanmak,

II. ışık şiddeti artırmak,

III. aynanın eğrilik yarıçapı artırmak

işlemlerinden hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

2. Şekilde gösterilen I1 ışını çukur aynadan yansıdıktan sonra
B noktasından geçmiştir.

θ > α olduğuna göre, I2 ışını aynadan yansıdıktan sonra
nereden geçer?

A) A noktasından B) B noktasından

C) T noktasından D) AB arasından

E) BT arasından

3. Şekilde odak uzaklıkları sırasıyla f1 ve f2 olan iki çukur ayna
verilmiştir. Asal eksene paralel olarak gönderilen ışın, 1
aynasından ikinci kez yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri
dönüyor.

asal

eksen

I

1 2

Buna göre, aynalar arası mesafe aşağıdakilerden
hangisindeki gibi olabilir?

A) f1 + f2 B) 2f1 + f2 C) 2f1 – f2

D) f1 + 2f2 E) 2f2 – f1
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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.
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Yağmur damlalarının gökkuşağını nasıl oluşturduğunu
inceleyelim.

Güneş

Işığın ana renklerini ve bu renklerin birleşimlerini inceleyelim.

Kırmızı

Mav" Yeş"l

Magenta Sarı

Cyan

Beyaz

Uyarı!

Birleştikleri zaman beyaz ışığı veren iki renge birbirinin
tamamlayıcı rengi denir. Örneğin sarı ışıkla mavi ışık belli
oranlarda birleştiği zaman beyaz ışığı verir.

Kavram yanılgısı

Her sarı ışık prizmada kırmızı ve yeşil ışık olarak
ayrışmaz. Eğer prizmaya gönderilen ışık saf sarı ışıksa,
yani tek dalga boyuna sahip bir ışıksa, prizmadan sarı ışık
olarak çıkar. Eğer kırmızı ve yeşil ışığın birleşmesinden
oluşuyorsa prizmadan renklerine ayrışarak çıkar.

Sıra sende

15. Işığın renkleriyle ilgili verilen,

I. Yeşil ışık magenta ışığın tamamlayıcı rengidir.

II. Sarı ve mavi ışığın birleşiminden yeşil ışık oluşur.

III. Mavi ışık sarı ışığın tamamlayıcı rengidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

16. Şekilde; beyaz perde, engel, mavi ve kırmızı noktasal ışık
kaynaklarından oluşan bir düzenek verilmiştir.

Buna göre, beyaz perde üzerindeki noktaların hangi renkte
görüneceği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A B C

A) Kırmızı Siyah Magenta

B) Kırmızı Siyah Beyaz

C) Mavi Kırmızı Beyaz

D) Mavi Siyah Magenta

E) Magenta Siyah Magenta

Boya renkleri ve karışımları

Ana boya renklerini ve bu renklerin karışımını inceleyelim.

Magenta

Cyan Sarı

Mav" Kırmızı

Yeş"l

S"yah

Kavram yanılgısı

Işık renkleri ve boya renkleri birbirine karıştırılmamalıdır.
Işık renkleri birleştikçe beyaza, boya renkleri birleştikçe
siyaha doğru gider.

Faydalı bilgi

Boya renklerinden oluşan bir karışımda, karışıma eklenen
her bir renk, hangi renkteki ışınların yansıtılmayacağını
belirler. Örneğin magenta renkli bir boya, kırmızı ve mavi
ışığı yansıtırken gerisini soğurur; sarı renkli bir boya ise
kırmızı ve yeşil ışığı yansıtırken gerisini soğurur. Böylece
magenta ve sarı renkli boyalar birleştiklerinde sadece
kırmızı renkli ışığı yansıtırlar. Bu yüzden magenta ve sarı
boyaların karışımı kırmızı renkte görünür.
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Cisimlerin görünen rengi

Farklı renklerdeki cisimlere beyaz ışık düşürüldüğünde,
cisimlerin hangi renklerde görüneceğini tartışalım.

kırmızı yeş#l mav#

sarı turuncucyan

Farklı renklerdeki cisimlere kırmızı ışık düşürüldüğünde,
cisimlerin hangi renklerde görüneceğini tartışalım.

kırmızı yeş#l sarı

Farklı renklerdeki cisimlere mavi ışık düşürüldüğünde,
cisimlerin hangi renklerde görüneceğini tartışalım.

magenta cyan sarı

Faydalı bilgi

Bir cisme ışığın ana renklerinden biri düşürüldüğünde
cisim ya o renkte görünür ya da herhangi bir ışık
yansıtmaz.

Farklı renklerdeki cisimlere saf sarı ışık düşürüldüğünde,
cisimlerin hangi renklerde görüneceğini tartışalım.

kırmızı yeş#l mav#

Farklı renklerdeki cisimlere karışım olan sarı ışık
düşürüldüğünde, cisimlerin hangi renklerde görüneceğini
tartışalım.

kırmızı yeş#l mav#
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Kavram yanılgısı

Bir cismin üzerine düşen ışınları yansıtmaması o cismin
görünmeyeceği anlamına gelmez. Örneğin kitabımızdaki
siyah yazılar üzerine düşen ışınları yansıtmazken kitabın
geri kalanı yansıttığı için yazılar okunabilmektedir.

Sıra sende

17. Farklı renklerdeki cisimler, farklı renklerdeki ışıklarla
aydınlatılmaktadır.

cyan yeş"l sarı

Buna göre,

I. Cyan renkli cisme yeşil ışık düşürülürse, cisim yeşil
görünür.

II. Yeşil renkli cisme saf sarı ışık düşürülürse, cisim yeşil
görünür.

III. Sarı renkli cisme yeşil ışık düşürülürse, cisim yeşil
görünür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

18. Sarı renkli zemine sırasıyla kırmızı renkle I, mavi renkle II,
yeşil renkle III rakamları yazılıyor.

I II III
sarı zem"n

Karanlık bir odada zemine kırmızı ışık altında bakan bir göz
hangi rakamları okuyabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

Işık filtreleri

Saydam suyun farklı renkteki pet şişelerde neden farklı renkte
göründüğünü tartışalım.
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Beyaz ışığın kırmızı ve yeşil filtrelerden nasıl geçeceğini
inceleyelim.

beyaz
ışık

beyaz
ışık

kırmızı filtre yeş"l filtre

Beyaz ışığın magenta ve cyan filtrelerden nasıl geçeceğini
inceleyelim.

beyaz
ışık

beyaz
ışık

magenta filtre cyan filtre

Beyaz ışığın art arda yerleştirilen sarı ve cyan filtrelerden nasıl
geçeceğini inceleyelim.

beyaz
ışık

sarı filtre cyan filtre

Beyaz ışığın art arda yerleştirilen yeşil ve mavi filtrelerden nasıl
geçeceğini inceleyelim.

beyaz
ışık

yeş"l filtre mav"filtre
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Sıra sende

19. Şekilde art arda yerleştirilen iki farklı filtre sistemine beyaz
ışık gönderilmektedir.

Buna göre,

I. Sadece kırmızı ışık her iki filtreden de geçer.

II. Sarı filtreden sadece sarı renkli ışık geçer.

III. Filtreler yer değiştirirse, yine sadece kırmızı ışık her iki
filtreden geçer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

20. Şekilde gösterilen filtrelere beyaz ışık gönderilerek beyaz
perde aydınlatılmaktadır.

beyaz perde

beyaz
ışık

beyaz
ışık

magenta
filtre

cyan
filtre

cyan
filtre

sarı
filtre

gözlemc$

Buna göre, gözlemci perdeyi hangi renkte görür?

A) Kırmızı B) Yeşil C) Mavi

D) Sarı E) Cyan

"Sıra sende" cevapları

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

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

17-C 18-E 19-C 20-E
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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.
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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
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18. Aynı boyda olan X, Y ve Z cisimleri, kalın kenarlı merceğin
önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

2F F

X Y Z

Bu cisimlerin görüntüleriyle ilgili,

I. Görüntülerin boyları arasındaki ilişki hX > hY > hZ

şeklindedir.

II. Görüntülerin merceğe uzaklıkları arasındaki ilişki
dX > dY > dZ şeklindedir.

III. Görüntüler sanaldır.

yargılarından hangileri doğudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

19. Aynı boyda olan K ve L cisimleri, kalın kenarlı merceğin
önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

K L

F

asal

eksen

Bu cisimlerin görüntüleriyle ilgili,

I. Görüntülerin boyları arasındaki ilişki hL > hK şeklindedir.

II. Görüntülerin merceğe uzaklıkları arasındaki ilişki dL > dK

şeklindedir.

III. Görüntüler gerçektir.

yargılarından hangileri doğudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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Mercekli optik araçlar ve göz kusurları

Şekillerde verilen optik araçlarda merceğin nasıl kullanıldığını
tartışalım.

teleskop dürbün

m!kroskop fotoğraf mak!nes!
lens!

gözlükbüyüteç

Miyopluk kusurunu ve bu kusurun kalın kenarlı mercekle nasıl
giderildiğini inceleyelim.

Hipermetropluk kusurunu ve bu kusurun ince kenarlı mercekle
nasıl giderildiğini inceleyelim.

"Sıra sende" cevapları

1-E 2-C 3-D 4-D 5-C 6-D 7-C 8-A

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

17-A 18-D 19-B
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1. Özdeş birim karelerden oluşan şekildeki sistemde aynaların
asal eksenleri çakışıktır.

asal

eksenF
2

F
1

K

L

M

1 2

Aynalara gönderilen K, L ve M ışınlarının hangileri her iki
aynadan yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri döner?
(F1 ve F2 aynaların odak noktalarını göstermektedir)

A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L

D) K ve M E) K, L ve M

2. Şekildeki asal eksenleri çakışık aynaların odak uzaklıkları
eşit ve f kadardır.

asal

eksen
T

I

Tümsek aynanın tepe noktasına gönderilen I ışını, çukur
aynadan bir kez yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri
döndüğüne göre, aynalar arasındaki mesafe kaç f’dir?

A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

3. Tümsek aynalar ile ilgili,

I. Cisim asal eksen üzerinde nerede olursa olsun görüntü,
odak ile tepe noktası arasında oluşur.

II. Cisim aynaya yaklaşırken görüntüsü de aynaya yaklaşır
ve büyür.

III. Arabaların dikiz aynalarında kullanılabilir.

IV. Görüntü daima sanaldır.

V. Görüntü daima düzdür.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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4. Şekildeki düzenek, odak uzaklıkları eşit çukur ve tümsek
aynalardan oluşmaktadır. Tümsek ayna, çukur aynanın
merkezine yerleştirilmiştir.

asal

eksen

1 2

F
1

F
2

M
1

M
2

Tümsek aynaya gönderilen I ışını, ikinci kez tümsek
aynadan yansırken, yansıyan ışının uzantısı nereden
geçer?

A) F1 ve M1 arasından B) F2’den

C) M1 ve F2 arasından D) M2’nin ötesinden

E) F2 ve M2 arasından

5. Bir ışın, şekildeki tümsek aynaya gönderiliyor. Işın, çukur
aynadan yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor.

asal

eksen
A B C

f
1

f
2

A ve B noktaları arasındaki mesafenin, B ve C noktaları

arasındaki mesafeye oranı
dAB

dBC
= 2 olduğuna göre,

f1
f2

oranı

kaçtır?

A)
1

3
B)

2

3
C) 1 D)

3

2
E) 2

6. A, B ve C cisimleri çukur aynanın önüne şekildeki gibi
yerleştiriliyor.

asal

eksen

A B C

M F

Cisimler aynadan uzaklaştırılırken, hangi cisimlerin
görüntülerinde sürekli küçülme gözlenir?

A) Yalnız A B) Yalnız B C) Yalnız C

D) A ve B E) A, B ve C
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13. Güneş ışığı altında, şekildeki plakanın bir kısmı magenta,
bir kısmı yeşil görülmektedir.

K L

magenta yeş"l

Buna göre,

I. Plaka üzerine saf cyan ışık düşürülürse, K bölgesi siyah,
L bölgesi cyan görülür.

II. Plaka üzerine saf sarı ışık düşürülürse, K ve L bölgesi
siyah görülür.

III. Plaka üzerine kırmızı, mavi ve yeşil ışık aynı anda
düşürülürse; K bölgesi magenta, L bölgesi yeşil görülür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

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

14. Şekilde paralel kaymaya uğrayan bir ışın gösterilmiştir.

K

L

q

d

K

Işının kayma miktarı ∆x,

I.
nK

nL
oranı artarsa, artar.

II. d artarsa artar.

III. θ azalırsa, azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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15. Şekilde farklı noktalarında ışık kaynakları bulunan özdeş
cam küreler verilmiştir.

A B C

A, B ve C gözlemcilerinden hangileri ışık kaynağını
olduğundan daha yakında görür?

A) Yalnız A B) Yalnız C C) A ve B

D) A ve C E) B ve C

16. Renklerle ilgili,

I. Bir cisim, hem kırmızı hem yeşil ışığı yansıtırsa sarı
görülür.

II. Bir cisim, mavi ve yeşil ışığı soğurursa cyan görülür.

III. Güneş ışığı ortamında mavi görülen bir cismin üzerine
sadece kırmızı ışık düşürülürse, o cisim siyah görülür.

IV. Güneş ışığı ortamında beyaz görülen bir cismin üzerine
sadece yeşil ışık düşürülürse, o cisim yeşil görülür.

V. Güneş ışığı ortamında beyaz görülen bir cismin üzerine
kırmızı ve cyan ışık düşürülürse, o cisim beyaz görülür.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. Magenta bir yüzeye beyaz bir ışık gönderiliyor ve yüzeye bir
gözlemci tarafından sarı bir filtre kullanılarak bakılıyor.

Buna göre, gözlemciye gelen ışınlar hangi renkte olabilir?

A) Turuncu B) Yeşil C) Mavi

D) Sarı E) Kırmızı

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

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

17-E
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1. Merceklerle ilgili,

I. İnce kenarlı mercekler küresel yüzeylerin kesişim
bölgesinden kalan saydam ortamlardır.

II. Kalın kenarlı mercekler kesişmeyen küresel yüzeylerin
arasında kalan saydam ortamlardır.

III. İki taraflarında olmak üzere, iki tane odakları vardır.

IV. Kalın kenarlı mercekler yakınsak, ince kenarlı mercekler
ıraksak merceklerdir.

V. Merceklerin odak uzaklıkları sadece merceğin boyutuna
bağlıdır.

ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Şekildeki ince kenarlı merceğe beyaz ışık gönderiliyor.

Buna göre,

I. 1 numaralı ışık mor renkli olabilir.

II. 6 numaralı ışık kırmızı renkli olabilir.

III. 6 numaralı ışık, en çok kırılan ışığı göstermektedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

3. Görme bozuklukları ile ilgili,

I. Miyop bozukluğa sahip hastalar uzağı net göremezler,
görüntü retinanın önünde oluşur ve bu görme bozukluğu
kalın kenarlı mercek kullanılarak düzeltilir.

II. Hipermetrop bozukluğa sahip hastalar yakını iyi
göremezler, görüntü retinanın arkasında oluşur ve bu
görme bozukluğu ince kenarlı mercek kullanılarak
düzeltilir.

III. Presbitlik, göz merceğinin esnekliğinin bozulması
hastalığıdır. Bu hastalıkta görüntü retinanın arkasında
oluşur ve bu bozukluk kalın kenarlı mercekle düzeltilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III
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4. Bir ince kenarlı mercek önünde, farklı yerlere konulan A
cisminin görüntüsü hangi seçenekte yanlış gösterilmiştir?

A) B)

C) D)

E)

2F F

O

Aʹ

2FF

A

5. Merceklerde odak uzaklığı ile ilgili,

I. Merceğin bulunduğu ortamın kırıcılık indisi değişirse,
merceğin odak uzaklığı da değişir.

II. Hava ortamında, merceğin yapıldığı maddenin kırılma
indisi artarsa, odak uzaklığı da artar.

III. Merceğin içinde bulunduğu ortamın kırılma indisi artarsa,
odak uzaklığı da artar.

ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

6. Odak noktası F olan ince kenarlı merceğe şekildeki gibi tek
renkli I ışık ışını gönderiliyor.

F

O

1

2

3

4
5

I

Mercekten geçen I ışını hangi yolu takip ederek kırılır?
(Noktalar arası mesafeler eşittir.)

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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1. Odak noktası F olan çukur ayna önüne K cismi şekildeki gibi
yerleştiriliyor.

asal

eksen
FM

K

Buna göre, cismin görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

A)
FM

B)
FM

C)
FM

D)
FM

E)
FM

2. Şekildeki çukur aynanın asal eksenini L noktasında kesecek
biçimde gönderilen bir ışın, aynadan yansıdıktan sonra asal
ekseni K noktasında kesiyor.

asal

eksen
TK L

a

Işının asal ekseni, aynaya göre K’den daha uzak bir
noktada kesmesi için;

I. α’yı artırmak,

II. aynayı L noktasından uzaklaştırmak,

III. aynayı T noktası etrafında saat yönünde döndürmek

işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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3. Aynı boydaki Sinem ve Anıl bir küresel ayna karşısında
durmaktadır. Sinem aynaya baktığında, kendi görüntüsünün
Anıl’ın görüntüsünden daha yakın bir noktada oluştuğunu
görüyor.

Buna göre,

I. Sinem aynaya daha yakındır.

II. Sinem’in görüntüsü Anıl’ın görüntüsünden daha
küçüktür.

III. Sinem’in görüntüsü Anıl’ın görüntüsünden daha
büyüktür.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

4. Düzlem ve tümsek aynadan oluşan şekildeki düzeneğe bir I
ışını gönderiliyor.

30°

I

T F

asal
eksen

Düzlem aynadan yansıyarak tümsek aynaya gelen ışının
uzantısının, odak noktası F’den geçerek yansıması için, I
ışını düzlem aynayla kaç derecelik açı yapacak şekilde
gönderilmelidir?

A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90

5. Özdeş birim karelerden oluşan şekildeki düzenekte, düzlem
ve çukur ayna bulunmaktadır. F, çukur aynanın odağını
göstermektedir.

F

asal

eksen
M

K

1 2

3 4 5

K noktasal cisminin, çukur aynada oluşan ilk
görüntüsünün düzlem aynadaki görüntüsü nerede yer alır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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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
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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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1. Şekildeki çukur ayna, noktasal ışık kaynağı, saydam
olmayan küre ve perdeden oluşan düzenekte; noktasal bir ışık
kaynağı çukur aynanın odağına konulmuştur.

perde

asal
eksen

küre

Düzenekle ilgili,

I. Saydam olmayan küreyi perdeye doğru bir miktar
yaklaştırmak, tam gölge alanını değiştirmezken yarı
gölge alanını küçültür.

II. Işık kaynağını çukur aynanın tepe noktasına doğru bir
miktar yaklaştırmak, tam gölge alanını büyütür, yarı
gölge alanını küçültür.

III. Çukur ayna yerine, eğrilik yarıçapı aynı olan bir tümsek
ayna kullanılırsa, tam ve yarı gölge alanı büyür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

2. Şekilde, tümsek ayna ve ok şeklinde bir cisim verilmiştir.

Cismin görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

A) B) C)

D) E)
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3. Şekildeki tümsek aynanın asal ekseni üzerinde K ve L
cisimleri bulunmaktadır.

asal

eksen
T

A B

K L

Cisimlerin aynadaki görüntüleriyle ilgili,

I. K’nin görüntüsü L’nin görüntüsüne göre aynaya daha
yakındır.

II. L sabit tutularak, K ve L cisimleri arsasındaki mesafe
artırılırsa, cisimlerin görüntüleri arasındaki mesafe de
artar.

III. Eğrilik yarıçapı daha büyük olan bir ayna kullanılırsa, A
ve B noktalarının görüntüleri arasındaki dikey ve yatay
mesafe artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

4. Düzlem ve tümsek aynadan oluşan şekildeki düzenekte,
aynalar arasına bir cisim konulmuştur.

asal

eksen

1 2

Düzenekle ilgili,

I. Cisim 1 yönünde bir miktar hareket ettirilirse, tümsek
aynada oluşan ilk görüntünün düzlem aynadaki
görüntüsü de 1 yönünde hareket eder.

II. Cisim 2 yönünde bir miktar hareket ettirilirse, aynalardaki
ilk görüntüler arasındaki mesafe azalır.

III. Cisim saat yönünde döndürülürse; düzlem aynadaki
görüntü saat yönünün tersinde, tümsek aynadaki görüntü
saat yönünde döner.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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1. Şekilde, sıvıyla doldurulmuş ve yan yüzeyi düzlem ayna olan
bir kap verilmiştir.

A

n1

n2

düzlem
ayna

Kaba gönderilen ışının A noktasından geçtiği bilindiğine
göre,

I. n1 ve n2 birbirine eşit olabilir.

II. n2, n1’den daha büyük olabilir.

III. Sıvı boşaltılıp yerine optik olarak daha yoğun bir sıvı
konulursa, gönderilen ışın yine A noktasından geçebilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

2. Şekilde iki ayrı ışık kaynağı, noktasal gözlemci, engel ve
yeşil perdeden oluşan bir düzenek verilmiştir.

yeş"l
ışık mav"

ışık

gözlemc"

yeş"l perde

Gözlemci, engelden geçen ışınların perde üzerinde
oluşturduğu görüntüyü aşağıdakilerden hangisindeki gibi
görür?

A)
s!yah

yeş!l

B)

cyan

C)
mav!

beyaz

D)
s!yah

mav!

E)
mav!

cyan

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

3. Şekildeki kap, birbirine karışmayan farklı kırılma indislerine
sahip iki sıvıyla doldurulmuştur.

K

L

gözlemc!

Düzenekle ilgili,

I. K sıvısının kırıcılık indisi artırılırsa, gözlemci kap tabanını
daha yukarıda görür.

II. L sıvısının kırıcılık indisi artırılırsa, gözlemci kap tabanını
daha yukarıda görür.

III. Sıvıların kırıcılık indisleri eşitlenirse, kırılma
gerçekleşmeyeceği için kap tabanı olduğu yerde görülür.

yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

4. Şekilde, mavi ve kırmızı ışık kaynakları ve filtrelerle
oluşturulmuş bir düzeneğin düşey kesiti verilmiştir.

mav!
ışık

cyan
filtre

kırmızı
ışık

magenta
filtre

beyaz
perde

Beyaz perdeye bakıldığında hangi renkler görülebilir?

A) Yalnız magenta B) Kırmızı ve mavi

C) Cyan ve magenta D) Beyaz ve magenta

E) Kırmızı ve magenta
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1. Şekildeki ince kenarlı merceğe asal ekseni K noktasında
keserek gelen ışın, çukur aynadan yansıdıktan sonra kendi
üzerinden geri dönüyor.

KL mesafesi
3f1
2

olduğuna göre, LM mesafesi

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) f1 + 2f2 B) 2f1 + 2f2 C) 3f1 +
3f2
2

D) 2f1 + 3f2 E) 3f1 + 2f2

2. Şekilde asal eksenleri çakışık K, L ve M optik araçlarından
oluşan bir düzenek verilmiştir. K aracına asal eksene paralel
gelen ışın, L aracından M aracına da asal eksene paralel
gidiyor.

Noktalar arasındaki mesafe eşit olduğuna göre,

I. K ve L’nin odak uzaklıkları eşittir.

II. K ıraksak, L yakınsak mercektir.

III. M çukur ayna veya dağınık yansıma gerçekleşen bir
yüzey olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III

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

3. Şekildeki cisim ince kenarlı merceğin merkezi ile odağı
arasındadır.

asal

eksenF2F

I II III

Buna göre cismin görüntüsü I, II ve III numaralı çizimlerden
hangileri gibi olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

er
ta

ns
in

an
sa

hi
n.

co
m

4. Şekildeki merceğin önünde bir cisim bulunmaktadır.

Mercekle ilgili,

I. Görüntü cisimden büyükse mercek yakınsaktır.

II. Görüntü sanalsa mercek ıraksaktır.

III. Cisim merceğe yaklaştırılınca görüntü büyüyorsa,
mercek yakınsaktır.

IV. Görüntü boyu cismin boyuna eşitse, mercek ıraksaktır.

V. Görüntü merceğin diğer tarafındaysa, mercek
yakınsaktır.

yargılarından kaç tanesi kesinlikle doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. Şekildeki kalın kenarlı mercek önünde bir cisim
bulunmaktadır.

Cismin mercekteki görüntüsü aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

A) B) C)

D)
A B

D C

E)
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