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Çalışma Defteri

ÖN SÖZ

Sevgili Öğrenciler,

Bu çalışma defterinde öğretim süreçleri içerisinde kazandığınız bilgi ve becerileri kullanmanıza ola-

nak tanıyacak çeşitli düzeylerde ve yapılarda etkinlikler bulunmaktadır. Bu etkinliklerle hem okulda 

işlemiş olduğunuz konuları tekrar etme hem de akademik gelişiminizi izleme imkânı bulacaksınız. Bu 

amaçla hazırlanan çalışma defterinde yer alan etkinlikler, bilişsel alan basamaklarını içerecek şekilde 

yapılandırılmıştır.

Çalışma defterinde boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı madde tipi 

etkinliklerinin yanı sıra bil-bul-çöz, kelime avı ve sudoku gibi içeriklerle keyifli vakit geçirmenizi sağ-

layan etkinlikler de yer almaktadır. Ayrıca “Hatırlıyor muyum?” bölümüyle akademik açıdan öz de-

ğerlendirmenizi yapabilecek ve eksik olduğunuz konuları karekodlar aracılığıyla tekrar etme fırsatı 

bulacaksınız.

Alanında yetkin uzmanlarca titizlikle hazırlanmış olan bu çalışma defteri ile akademik gelişiminize 

katkı sunmayı amaçlamaktayız. Bu çalışmanın eğitim hayatınızda olumlu yansımalarını görmek di-

leğiyle…
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i

Aşağıda verilen bilgileri hatırlama düzeylerine göre işaretleyiniz. Puanlarınızı toplayıp, bölüm sonunda-
ki ölçeğe göre kendinizi değerlendiriniz.

Hatırlıyor muyum?

1

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Ortam değiştiren su dalgalarının hızının değiş-
mesi gibi saydam bir ortamdan başka bir say-
dam ortama geçen ışığın hızında değişme olur. 
Işığın bir saydam ortamdan başka bir saydam 
ortama geçerken hareket doğrultusunu değiş-
tirmesine kırılma denir. Gelen ışın ile yüzey nor-
mali arasında kalan açıya (i) gelme açısı, kırılan 
ışın ile yüzey normali arasında kalan açıya (r) 
kırılma açısı denir.

3

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Kırılma indisi küçük (n1) olan ortamdan kırılma 
indisi büyük olan ortama (n2) gönderilen ışın 
normale yaklaşarak kırılır. Işığın gelme açısı i, 
kırılma açısı r ise

                                                 olur. 

Bu denklem Snell Yasası olarak adlandırılır.

4

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Yüzeye gönderilen ışının gelme açısı 0o ise (ışın 
yüzeye dik geliyorsa) ortam değiştiren ışının 
hızı değişir ancak ilerleme doğrultusunda bir 
değişiklik olmaz.

2

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

i

r

Gelen
ışın

Kırılan 
ışın

Normal

Hava
Cam

 Işığın boşluktaki hızının (c = 3.108 m/s) herhangi bir saydam ortamdaki ortalama 
hızına (v) oranına o ortamın kırılma indisi (kırıcılık indisi) denir. n sembolüyle 
gösterilir. Kırılma indisi, ışığın ortamdaki ortalama hızı ve boşluktaki hızıyla ilişkili 
bağıl bir değişkendir. Bu durum

                                                                                        olarak ifade edilir.

i

r

Gelen
ışın

Kırılan 
ışın

Normal

n1

n2

n1

n2

Gelen
ışın
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Hatırlıyor muyum?

7

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

6

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Kırılma indisi büyük olan ortamdan küçük olan ortama gönderilen ışın için aşağı-
daki durumlar söz konusudur: 

  • 1 numaralı ışın ortamların ayırıcı yüzeyine dik geldiği için gelme açısı 0o dir. Yüzeye 
dik gelen ışınlar, doğrultularını değiştirmeden diğer ortama geçer.

  • 2 numaralı ışının gelme açısı i2, kırılma açısı r2 dir. i2 açısı sınır açısından küçük 
olduğu için ışın kırılma indisi küçük olan ortama normalden uzaklaşarak r2 açısıyla 
kırılarak geçer.

  • 3 numaralı gelen ışının kırılma açısı 90o olduğu için ışığın gelme açısı i3 aynı 
zamanda ortamlar arasındaki sınır açısına eşit bir açıdır.

  • 4 numaralı ışının gelme açısı i4 tür. i4 açısı sınır açısından büyük olduğu için ışın aynı 
açı ile yüzeyden yansıma yaparak geldiği ortama geri döner. Işının bu davranışı 
tam yansıma olarak adlandırılır.

 Hava ortamından ve uzantısı küresel yüzeyin merkezinden geçecek şekilde gönde-
rilen ışın küresel yüzeye dik gelir (a). Yüzeye dik gelen ışın doğrultu değiştirmeden 
yüzeyi geçerek merkeze ulaşır. Hava ortamından küresel cam yüzeye (b)’deki gibi 
gönderilen ışının cam yüzeyine değdiği noktaya merkezden çizilen doğru yüzeyin 
normalidir. Işın havadan cama geçerken normale yaklaşarak kırılır ve diğer yüzeye 
ulaşır. Camdan havaya çıkan ışın normalden uzaklaşarak kırılır. 

5

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Kırılma indisi büyük olan ortamdan küçük olan ortama gönderilen ışının gelme 
açısı arttıkça kırılma açısı da artar. Gelme açısı belli bir açı değerine ulaştığında 
kırılma açısı 90o olur ve ışın, ortamları ayıran yüzey üzerinde hareket eder. Kırılma 
açısını 90o yapan gelme açısına sınır açısı denir.

Işık kaynağı n2 ˃ n1

n1

n2

1
2

3

4i2

r2

i3 i4 r4

NormalNormal Normal

Normal Normal

Cam
Cam

Hava

Hava

(a) (b)

O
O
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Hatırlıyor muyum?

8

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Kırılma indisi küçük olan saydam bir ortamdan büyük olan düz yüzeyli saydam 
bir ortamdaki cisme normale yakın bir doğrultudan bakıldığında cisim bulunduğu 
yerden daha yakında görülür. Kırılma indisi büyük olan saydam bir ortamdan kü-
çük olan düzlem yüzeye sahip saydam bir ortamdaki cisme normale yakın doğrul-
tudan bakıldığında, cisim bulunduğu yerden daha uzak görülür.

 Nükleer Füzyon:

 Çok yüksek sıcaklıklarda, hafif atom çekir-
deklerinin birleşerek, ağır atom çekirdek-
leri oluşturmasına füzyon denir. Güneş 
ve yıldızlar enerjilerinin büyük bir kısmını 
füzyon tepkimeleri ile elde eder. Hidro-
jenden ağır bütün elementler füzyonla 
oluşmuştur. 

 Nükleer Füzyon:

 Çok yüksek sıcaklıklarda, hafif atom çekir-
deklerinin birleşerek, ağır atom çekirdek-
leri oluşturmasına füzyon denir. Güneş 
ve yıldızlar enerjilerinin büyük bir kısmını 
füzyon tepkimeleri ile elde eder. Hidro-
jenden ağır bütün elementler füzyonla 
oluşmuştur. 

9

10

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Işığın kırılması sonucunda ışık ışınlarını bir noktada toplayabilen ya da bir noktadan 
saçılıyormuş gibi dağıtan en az bir yüzü küresel iki yüzey arasında kalan saydam 
ortamlara mercek denir. Saydam iki küresel yüzeyin ya da bir düzlem ile küresel bir 
yüzeyin kesişmesi sonucunda oluşan uç kısımları orta kısmına göre daha ince olan 
merceklere ince kenarlı mercek denir. Kesişmeyen küresel yüzeyler arasında kalan 
ortamın saydam madde ile doldurulmasıyla oluşan uç kısımları orta kısmına göre 
daha kalın olan merceklere kalın kenarlı mercek denir.

 Tek renkli ışık ışınları, kırılma indisi bulunduğu ortamın kırılma indisinden büyük 
ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel geldiğinde (a), merceği geçtikten sonra 
asal eksen üzerindeki bir noktada toplanır. Bu noktaya ince kenarlı merceğin odak 
noktası (F) denir. Kırılma indisi bulunduğu ortamın kırılma indisinden büyük kalın 
kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen ışınlar (b), merceği geçtikten sonra asal 
eksen üzerindeki bir noktadan geliyormuş gibi kırılır. Bu noktaya kalın kenarlı mer-
ceğin odak noktası (F) denir.

(a)

F F
O

F F
Odak noktası

(b)
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Hatırlıyor muyum?

12

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 İnce Kenarlı Mercekte Özel Işınlar

11

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

13

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Bir merceğin odak uzaklığı:

• Merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisine

• Ortamın kırıcılık indisine

• Mercek yüzeylerinin eğrilik yarıçapına

• Işığın rengine bağlıdır.

14

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 İnce kenarlı mercekte gerçek görüntü

FF
F F2F 2F

O
O

Asal 
eksen Asal 

eksen
FF

F F2F 2F
O

O

Asal 
eksen Asal 

eksen

 Merceğin asal eksenine paralel gönderi-
len ışın, merceğin diğer tarafındaki odak 
noktasından geçecek şekilde kırılır.

 Merceğin odak noktasından gönderilen 
ışın asal eksene paralel olarak kırılır.

 2F noktasından gönderilen ışın, merceğin 
diğer tarafındaki 2F noktasından geçecek 
şekilde kırılır.

 Merceğin optik merkezine gönderilen 
ışın, kırılmadan geçer.

 İnce Kenarlı Mercekte Özel Işınlar

F FOα
α

F FO F FOα
α

F FO
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Hatırlıyor muyum?

15
Hatırlıyorum

2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

İnce kenarlı mercekte sanal görüntü

16

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Kalın Kenarlı Mercekte Özel Işınlar

17

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

18

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Kalın Kenarlı Mercekte Özel Işınlar

Kalın kenarlı mercekte sanal görüntü

 Merceğin asal eksenine paralel gönderi-
len ışın, uzantısı odak noktasından geçe-
cek şekilde kırılır.

 Uzantısı merceğin odak noktasından geçecek 
şekilde gönderilen ışın, asal eksene paralel 
olarak kırılır.

 Merceğin optik merkezine gönderilen ışın, kırıl-
madan geçer.

 Uzantısı merceğin 2F noktasından geçecek şekilde 
gönderilen ışın, uzantısı geldiği taraftaki 2F nokta-
sından geçecek şekilde kırılır.
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Hatırlıyor muyum?

19

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

14. yüzyılda görme bozukluklarını düzeltmek amacıyla kullanılmaya başlanan 
mercekler 17. yüzyılda teleskop ve mikroskobun yapısında kullanılmıştır. Günü-
müzde ise mercekler gözlük ve lensten fotoğraf makinelerine, projeksiyon cihaz-
larından araba farlarına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır.

20

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Üzerine düşen ışığı saptıran ve renklerine ayıran camdan yapılmış üçgen priz-
maya ışık prizması denir. Prizmaya gönderilen beyaz ışığın kendisini oluşturan 
renklere ayrıştığı görülür. Ortamın kırılma indisinin büyüklüğü ışığın dalga bo-
yuna bağlıdır. Bu nedenle kırıcı ortama aynı açıyla giren farklı renkteki ışınlar 
farklı açılarla kırılır. Dalga boyu büyük olan ışınlar daha az kırılırken dalga boyu 
küçük olan ışınlar daha çok kırılır. Bu nedenle dalga boyu büyük olan kırmızı ışık 
az kırılırken dalga boyu küçük olan mor ışık en çok kırılır.

21

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 İkizkenar dik üçgen şeklindeki, camdan yapılmış prizmalara tam yansımalı prizma 
denir. Camdan yapılmış tam yansımalı prizmalarda camdan havaya geçişte sınır açısı 
42o’dir. Bu nedenle prizmalarda camdan havaya geçişte 42o‘den büyük açıyla gelen 
ışınlar tam yansıma yapar.

22

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Fotoğraf makinesi, projeksiyon cihazı, mikroskop, periskop, dürbün vb. birçok 
optik alette tam yansımalı prizmalar kullanılır. Günlük hayatta kullanılan bisik-
letlerin arkasına takılan kedigözleri, motorlu araçların arka lambaları, otoyollar-
da geceleri ışık vurduğunda parlayan reflektörlerin yapılarında ışık prizmaları 
bulunur. Reflektörler, üzerine gelen ışığı geriye yansıtarak gece karanlığında 
üzerinde bulundukları aracın veya cismin fark edilmesini sağlar. 
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Hatırlıyor muyum?

23

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Renkler, cisimden yansıyan ışınların göze gelmesi ve gözde bulunan sinirler yardı-
mıyla beyne iletilmesiyle algılanır. Güneş ışığı altında siyah bir cisim, üzerine düşen 
bütün ışık renklerini soğurması sonucunda siyah görülürken denizlerin mavi görül-
mesinin sebebi üzerine düşen ışığın içerisindeki mavi rengi daha fazla yansıtmasıdır.

24

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Kırmızı ve yeşil ışığın karışımı sarı, kırmızı ve mavi ışığın karışımı magenta, mavi 
ve yeşil ışığın karışımı cyan rengini verir. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin karışımıy-
la beyaz renk oluşur.

25

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Boyalarda ise cyan ve sarı boya karışımı yeşil rengi, magenta ve cyan boyanın ka-
rışımı mavi rengi ve magenta ve sarı boyanın karışımı da kırmızı rengi verir. Cyan, 
magenta ve sarı boya renklerinin karışımının siyah rengi oluşturduğu gözlemlenir.

26

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

 Prizmaya düşürüldüğünde renklerine ayrışmayan renkler ışığın ana renkleridir. 
Işıkta ana renkler kırmızı, yeşil ve mavidir. Ana renklerin aynı orandaki karışım-
larından oluşan renklere ara renkler denir. Işıkta ara renkler sarı, cyan ve ma-
gentadır. Sarı renk, kırmızı ve yeşil ışığın; cyan, mavi ve yeşil ışığın; magenta, 
kırmızı ve mavi ışığın üst üste düşürülmesi sonucunda oluşur. Karışımları beyaz 
rengi veren ışık çiftlerine de tamamlayıcı renk denir. Mavi ışığın, sarı ışığı be-
yaza tamamlamasından dolayı maviye sarının tamamlayıcısı  kırmızıya, cyanın 
tamamlayıcısı yeşile de magentanın tamamlayıcısı denir.

27

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Boya maddeleri saydam olmayan katı maddelerdir. Bu maddelerin sıvılı çözelti-
lerine boya denir. Bu maddeler, üzerine düşen ışığın bir kısmını soğururken bir 
kısmını yansıtır ve yansıttıkları renkte görülür. Kırmızı boyalı cisim üzerine kır-
mızı, yeşil ve mavi renkli ışık ışınları düşürüldüğünde cisim mavi ve yeşil renkteki 
ışıkları soğururken kırmızı renkteki ışığı güçlü yansıtır ve kırmızı renkte görülür. 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÇALIŞMALISINIZ

39-47

KONUYU TEKRAR ETMELİSİNİZ

0-38

PUAN

ÇOK İYİ

48-60

TOPLAM PUANINIZPUAN PUAN

1 - 8  arası
maddelerin
konu özeti

9 - 13 arası
maddelerin
konu özeti

9 - 13 arası
maddelerin
konu özeti

14 - 19 arası
maddelerin
konu özeti

20 - 22 arası
maddelerin
konu özeti

23 - 30 arası
maddelerin
konu özeti

Hatırlıyor muyum?

28

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

29

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Ara renkle boyalı cisimler kendi rengini oluşturan renkteki ışıkları güçlü yansıtır-
ken diğerlerini soğurur.

Işık filtreleri renkli saydam levhalardır. Kullanıldığı yerlere uygun olarak farklı 
renkte olabilir. Filtreler, kendi rengindeki ışınları güçlü bir şekilde geçirir.

30

Hatırlıyorum
2 Puan

Kısmen Hatırlıyorum
1 Puan

Hatırlamıyorum
0 Puan

Ara renkli filtreler kendi rengindeki ışığı ve bileşenleri olan ışığı geçirir, diğerlerini 
soğurur.

http://meb.ai/s6thL1
http://meb.ai/E6SKiC
http://meb.ai/E6SKiC
http://meb.ai/vaVuov
http://meb.ai/fx0fZ6
http://meb.ai/vePopG
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Hava ortamında şekildeki P kutusu içine odak uzaklığı f olan ince veya kalın kenarlı mercek yerleşti-
rilecektir. Buna göre asal eksen üzerine yerleştirilecek cisimlerin yerini ve mercek türünü, oluşacak 
görüntülerin özellikleriyle eşleştiriniz.

B

Ç

A

C

Eşleştirme - 1

1

4

2

3

Cisim K’de, ince kenarlı mercek Gerçek ve cisimle 
aynı boyda

Sanal ve cisimden 
büyük

Gerçek ve cisimden 
küçük

Sanal ve cisimden 
küçük

Cisim M’de, kalın kenarlı mercek

Cisim L’de, ince kenarlı mercek

Cisim M - T arasında, ince kenarlı mercek



12 FİZİK-10ORTAÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Birbirine paralel olarak yerleştirilmiş X, Y, Z ve T saydam ortamlarına gönderilen tek renkli S ışını 
sırasıyla K, L, M, N noktalarından geçmektedir. 

Buna göre özellikleri aşağıda verilen ortamları A, B, C, Ç seçenekleriyle eşleştiriniz.

Eşleştirme - 2

1 S ışınının hızının en büyük olduğu ortam

4 Y ortamı ile ışığı kırma indisi eşit olan ortam

2 S ışınının hızının en küçük olduğu ortam

3 Işığı kırma indisi en küçük olan ortam

AX

BY

CZ

ÇT

K

L

M

N

X

Y

Z

T

S
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Aşağıda karışık olarak verilen kavramları cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız.

1. Işığın bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken …………….……….. değiştirmesine kırılma denir.

2. Saydam maddelerden yapılan prizmalara ………………………………….. denir.

3.  Işığın boşluktaki hızının herhangi bir saydam ortamdaki hızına oranına o ortamın ……..……………….. denir.

4. Kırılma açısını 90o yapan gelme açısına ………………………….…….. denir.

5. İnce kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen ışınların mercekte kırıldıktan sonra toplandığı yere merceğin 

………………………….……… denir.

6. Teknolojide önemli bir yeri olan …………………..…………….. kablolarda bir uçtan giren ışık tam yansımalar yaparak  diğer 

uçtan çıkar.

7. Boyanın ana renkleri cyan, ………………..………….. ve sarıdır.

8. İkizkenar dik üçgen şeklindeki, camdan yapılmış  prizmalara ………………………………….. prizma denir.

9. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık renklerinin karışımıyla …………………………………….... renk oluşur.

10. Cyan, magenta ve sarı boya renklerinin karışımı ile …………………………. renk oluşur.

11.  Ana renklerin aynı orandaki karışımlarından oluşan renklere ………………………. denir.

12. Karışımları beyaz rengi veren ışık çiftlerine  ………………………..…. renk denir. 

13. Işık ……………….…… renkli saydam levhalardır. Kullanıldığı yerlere uygun olarak farklı renkte olabilir.

14. Kalın kenarlı mercekte cisimlerin görüntüsü ………………..………… oluşur.

sanal filtreleri

fiber optik

tam yansımalı kırılma indisi

tamamlayıcı

beyaz siyah

doğrultu

odak noktasıgerçek

sınır açısı

ara renkler

ışık prizmaları

magenta

Boşluk Doldurma 
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1. Kırılma indisleri n1, n2, n3  olan saydam ortamlarda 
bir X ışınının izlediği yol şekilde verilmiştir. X ışınının 
ortamlarda ilerleme hızlarının büyüklükleri sırasıyla 
v1, v2 ve v3’tür.

 Buna göre v1, v2, v3 hızlarının büyüklükleri arasın-
daki ilişki nasıldır?

 A) v1 > v2 > v3         

 B) v1  = v3  > v2     

 C) v2 > v1  = v3       

 D) v3  > v2 > v1       

 E) v2 > v1  > v3  

2. S ışınının, kırıcılık indisleri nK, nL, nM olan K, L, M 
saydam ortamlarında izlediği yol şekilde verilmiştir. 

 Buna göre,

I.  α > β ise nL > nK > nM’dir.

II.  α = β ise nL > nK = nM’dir.

III.  α < β ise nL > nM> nK’dir.

 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

                             D) I ve III                          E) II ve III

3. K ortamından, yarım daire kesitli L ortamının 
merkezine gönderilen X ışınının izlediği yol şekilde 
verilmiştir. K, L, M saydam ortamlarının kırıcılık 
indisleri sırasıyla nK, nL, nM’dir.

 Buna göre nK, nL, nM arasındaki ilişki aşağıdakilerden 

hangisi olamaz?

 A) nK > nL > nM        

 B) nK = nL > nM          

 C) nL > nK > nM       

 D) nM > nL > nK        

 E) nL> nM > nK  

4. Cyan ışık ile K ışınının, sarı ışık ile L ışınının karışımından 
beyaz ışık oluşmaktadır.

 Buna göre,

I. K ışını kırmızı renklidir.

II. L ışını mavi renklidir.

III. K ile L ışınının karışımından magenta rengi elde 
edilir.

 yargılarından hangileri doğrudur?

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

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

Cyan Kbeyaz Sarı LBeyaz

Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Çoktan Seçmeli
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5. Şekil I, Şekil II ve Şekil III’ te konumları verilen gözlem-
ciler normale yakın doğrultuda K, L, M cisimlerine ba-
kıyorlar.

  

 Buna göre hangi cisimler bulunduğu konumdan 
daha yakında görülür?

 A) Yalnız L                       B) Yalnız M                      C) K ve L               

                             D) K ve M                           E)  L ve M

6. Asal eksenleri çakışık ve odak uzaklıkları sırasıyla fK, 
fL, fM olan K, L, M merceklerinde X ışının izlediği yol 
şekilde verilmiştir.

 Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre fK, fL, 
fM arasındaki ilişki nasıldır? 

 A) fK > fL > fM           

 B) fK > fL = fM           

 C) fM > fL > fK           

 D) fK = fL = fM           

 E) fK = fL > fM 

7. Şekil I de hava ortamında bulunan ABC prizmasına 
gönderilen X ışınının izlediği yol verilmiştir.

                         

          

 IACI > IABI olduğuna göre Şekil II de gönderilen X ışı-
nı numaralandırılmış yollardan hangisini izler?

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

8. Karanlık bir ortamda, eşit bölmeli düzlemde beyaz 
renkli perde önüne yerleştirilen saydam olmayan engel 
ile yeşil ve magenta ışık kaynakları şekilde verilmiştir.

 

                   

 Buna göre perde üzerinde hangi noktalar arası 
beyaz renkte görülür?

 A) K - L                                B) L - M                               C) M - N             

                             D) N - P                                E) P - R

9. Tabanında düzlem ayna bulunan h derinliğindeki su 
dolu havuza hava ortamından gönderilen tek renkli 
I ışınının izlediği yol şekilde verilmiştir.

 

 Işığın suya girdiği ve sudan çıktığı noktalar arası 
uzaklık x olduğuna göre  h 

 x
oranı kaçtır?

 A)  1 
 3

           B)  1 
 2

                C) 1                 D) 2             E) 3

K L M

asal eksen

X

A

B

C
X

Şekil I

AB

C

1
2

3
4

5

X

Şekil II

su

Hava

h

x

I

Düzlem ayna

Çoktan Seçmeli
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10. Aşağıdaki aletlerin hangisinin yapısında mercek 
bulunmaz?

 A) Dürbün         

 B) Teleskop        

 C) Fotometre       

 D) Mikroskop        

 E) Fotoğraf makinesi

11. K saydam ortamından L saydam ortamına gönderilen 
tek renkli S ışını 4 yolunu izlemektedir.

 

 Buna göre L ortamı yerine kırılma indisi daha 
küçük bir ortam yerleştirildiğinde S ışını 1, 2, 3, 5 
yollarından hangilerini izleyebilir?

 A) Yalnız 3                       B) Yalnız 5                        C) 1 ve 3                

                             D) 1, 2 ve 3                        E) 1, 2 ve 5  

12. Odaklarından biri F olan yakınsak merceğin önüne 
yerleştirilen X, Y, Z cisimleri şekilde verilmiştir.

 Buna göre cisimlerin mercekte oluşan 
görüntülerinin hX, hY, hZ boyları arasında nasıl bir 
ilişki vardır? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)

 A) hX = hY = hZ                               

 B) hX  > hY = hZ                        

 C) hZ > hY > hX                                                                                                                                     

 D) hY = hZ > hX                              

 E) hX  > hZ > hY 

13.  Eşit bölmeli düzlemde odaklarından biri F olan 
yakınsak merceğin önüne yerleştirilen ABC üçgen 
levhası şekilde verilmiştir.

 Buna göre levhanın mercekte oluşan görüntüsü-
nün alanı kaç br2 dir?

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

14. Eşit bölmeli düzleme yerleştirilen odak noktası F olan 
çukur ayna, ıraksak mercek ve X ışıklı cismi şekilde ve-
rilmiştir.

 Ayna ve merceğin odak uzaklıkları eşit olduğuna 
göre X cisminin önce çukur ayna sonra mercekte 
oluşan görüntüsü nerededir?

 A) A - B arasında                         

 B) B noktasında                   

 C) B - C arasında

       D) C - D arasında                  

 E) D noktasında  

F
Asal eksen

Y

Z

X F Asal eksen
X
A B C D

Çoktan Seçmeli
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1. 

         

2. Saydam olmayan bir boruya şekildeki gibi bakan gözlemcinin kalemi görebilmesi için 1, 2, 3 bölgelerine tam yansımalı 
prizmalar yerleştirilecektir.

 

 Cyan renkli bir filtreye beyaz ışık şekildeki gibi gönderilip bu filtrenin arkasına X ve Y filtreleri yerleştiriliyor. 

 Beyaz perde üzerindeki K - L noktaları arası yeşil, L - M 

noktaları arası mavi renkte görüldüğüne göre X ve Y 

filtreleri hangi renklerde olabilir? 

   

   

 Buna göre 1, 2, 3 bölgelerine yerleştirilmesi gere-

ken prizma konumları nasıl olmalıdır?

Açık Uçlu Sorular
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Açık Uçlu Sorular

3. Boyu h olan ışıklı bir cisim Şekil I'deki yakınsak merceğin K ve L noktalarına ayrı ayrı konulduğunda oluşan gerçek 
görüntülerin boylarına ait grafik Şekil II'deki gibi oluyor. 

 
           

4. Odaklarından biri F olan yakınsak merceğin asal ekseni üzerine, eksene dik olarak X, Y, Z aralıklarına ayrı ayrı bir cisim konu-
luyor.

Buna göre, 

A) Merceğin odak ve merkez noktaları nerededir? 

B) Cisim K ve L noktalarındayken oluşan görüntülerin özellikleri nasıldır?

Buna göre cismin görüntüsüne ait özellikler ile oluşturulan aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

  

 

  

Cisme göre 
durumu

Sanal veya 
Gerçek oluşu

Boy

X aralığı Cisimden büyük

Y aralığı Ters

Z aralığı Gerçek
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Kara yolu üzerinde araçların görüntüsünün oluşması

1. Bazı günlerde kara yolunda yolculuk yaparken yolda ıslak alanların veya su birikintilerinin olduğunu, 
bu alanların üzerinden geçen araçların da görüntülerinin oluştuğunu görürüz. Ancak bu alanlara ulaş-
tığımızda gördüklerimizin gerçek olmadığını gözlemleriz. 

Serap adı verilen bu olayın fiziksel açıklaması nasıl olabilir? 

2. Fiber optik kabloların yapısını ve çalışma şeklini açıklayarak kullanım alanlarına örnekler veri-
niz.

3. Günlük yaşantımızda spor yapmak, çevre düzenlemelerinde mimari estetik kazandırmak, büyük 
organizasyonlarda görsel şölenler sunmak gibi değişik amaçlarla havuzlardan yararlanılır. Havuz ay-
dınlatma araçları ışınların tam yansıma yapacağı şekilde havuz içine yerleştirilir. 

Bu şekilde yerleştirilmesinin amacı ne olabilir? Açıklayınız.

Fiber optik kablo

Havuzun aydınlatılması

Beceri Temelli 
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Aşağıdaki  bulmacayı çözerek anahtar kelimeyi bulunuz.

Bil-Bul-Çöz

SOLDAN SAĞA

3. Üzerine düşen ışığı toplayan mercek türü

6. Karışımları beyaz rengi veren ışık çiftlerine verilen ad

8. İnce kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen 

ışınların mercekte kırıldıktan sonra toplandığı yer 

9. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin karışımıyla oluşan 

renk

10. Kırılma açısını 90o yapan gelme açısına verilen ad

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Mercekte kırılan ışınların kesişimi ile oluşan görüntü

2. İkizkenar dik üçgen şeklindeki, camdan yapılmış priz-
malar

4. Kalın kenarlı mercekte cisimlerin görüntüsü 

5. Saydam ortamlarda ayırıcı yüzeye gelen ışığın doğrul-
tu değiştirmesi olayı

7. Kırmızı ve mavi ışığın karışımı

ANAHTAR KELİME

1 2 3 4 5 6  

1 5

6

4 7

2 3

7
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Aşağıdaki  bulmacayı çözerek anahtar kelimeyi bulunuz.

1. Üzerine düşen ışığı dağıtan mercek türü

2. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin karışımıyla 
oluşan renk

3. Karışımları beyaz rengi veren ışık 
çiftlerine verilen ad

4. İnce kenarlı merceğin asal eksenine paralel 
gelen ışınların mercekte kırıldıktan sonra 
toplandığı yer 

5. Prizmaya düşürüldüğünde renklerine 
ayrışmayan renklere verilen ad 

6. Kırmızı ve mavi ışığın karışımı

7. İkizkenar dik üçgen şeklindeki, camdan 
yapılmış prizmalar

8. Kalın kenarlı mercekte cisimlerin 
görüntüsü 

9. Kırılma açısını 90o yapan gelme açısına 
verilen ad

10. İçi su dolu bir kuyuya veya havuza 
bakıldığında kuyunun veya havuzun 
olduğundan daha az algılandığı derinlik

Kelime Avı

ANAHTAR KELİME

1 2 73 4
 

5 6
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CEVAP ANAHTARI

AÇIK UÇLU SORULAR

         

   EŞLEŞTİRME - 1

1.  B                        2.  Ç                        3.  A                        4.  C                      

         

   EŞLEŞTİRME - 2

1.  A                        2.  C                        3.  A                        4.  Ç                        

         

         

ÇOKTAN SEÇMELİ

1. B

2. A

3. D

4. E

1.                                                                                                                                                                    

Cyan (Yeşil+Mavi) filtreden yeşil ve mavi renkte ışınlar geçer, bu ışınlar K-L 

arasına yeşil renkte geldiğine göre X filtresi yeşil renkte; L-M arsına mavi 

renkte geldiğine göre Y filtresi mavi renkte olmalıdır.

2.

Tam yansıtıcılı prizmalarda yansıyan ışınların kalemden çıkıp göze ulaşabil-

mesi için konumları şekildeki gibi olmalıdır.

3.

Görüntüler gerçek ise cisimler odaktan ötede olmalıdır. K’ nin görüntüsü 

kendisinden daha küçük dolayısıyla K noktası 2F noktasından ötededir. L’ 

nin görüntüsü kendisinden daha büyük dolayısıyla L noktası F-2F arasında 

olmalı. Merceğin optik merkezi O noktasıdır.

K’ deki cismin görüntüsü gerçek, ters, F-2F arasında ve kendisinden küçük; 

L’ deki cismin görüntüsü gerçek, ters, 2F’ ten ötede ve kendisinden büyük 

oluşur.

4. 

5. B

6. D

7. E

8. C

9. B

10. C

11. B

12. D

13. B

14. B

1. Doğrultu

2. Işık prizmaları

3. Kırılma indisi

4. Sınır açısı

5. Odak noktası

6. Fiber optik

7. Magenta

8. Tam yansımalı

9. Beyaz

10. Siyah

11. Ara renkler

12. Tamamlayıcı

13. Filtreleri

14. Sanal

Cisme göre 
durumu

Sanal veya 
Gerçek oluşu

Boy

X aralığı Düz Sanal Cisimden büyük

Y aralığı Ters Gerçek Cisimden büyük

Z aralığı Ters Gerçek Cisimden küçük

 BOŞLUK DOLDURMA
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CEVAP ANAHTARI

BİL - BUL - ÇÖZ KELİME AVI

Anahtar Kelime: IRAKSAK Anahtar Kelime: KIRILMA

1. Havanın sıcak olduğu günlerde asfalt yollar, atmosferden daha sıcak olur. Asfalttan yukarı doğru çıkıldıkça 

hava sıcaklığı azalır. Bu sıcaklık farkı atmosferin asfalta yakın kısımlarını az yoğun, üst kısımlarını da çok yoğun 

ortamlar haline getirir. Araçtan yansıyan ışınlar, kırılma indisi küçük ortam gibi davranan, asfalt yüzeyine yakın 

kısımlardan yansıyarak göze gelir.

2. Fiber optik kablolar, genellikle cam veya plastik gibi saydam malzemelerden yapılmış ve ışık sinyallerini iletm-

eye yarayan düzeneklerdir. Bu kablolarda elektrik sinyali yerine ışık sinyali iletilir. Bu nedenle normal kablolara 

göre çok daha hızlı bir şekilde veri iletimi sağlanır. Işık sinyali kablo içinde tam yansımalar yaparak ilerler.

Fiber optik kablolar hızlı ve güvenli veri iletimi gerektiren cihaz ve sistemler olmak üzere çok çeşitli alanlarda 

kullanılmaktadır. Bunlardan başka tıp alanında ve nükleer santrallerde radyoaktif ışınların iletişimi bozduğu 

yerlerde de kullanılmaktadır.  

3. Havuz aydınlatma araçları ışınların tam yansıma yapacağı şekilde havuz içine yerleştirilerek havuzda iç 

yansımalar oluşturulur. Yansıyan ışınlar havuz dibi ve duvarlarına yönlendirilerek havuzun iç yüzeylerinin aydın-

latılması sağlanır. Böylece geceleri hem güzel bir görüntü oluşturulmuş hem de havuzun güvenliği sağlanmış olur. 

Ayrıca havuzların iç kaplamalarının aydınlığı artırılarak yüzücülerin hareketleri daha rahat görülür.  

BECERİ TEMELLİ 




