
7.SINIF 5. ÜNİTE
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

FEN BİLİMLERİ

Bu kitapçık ISPARTA Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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1.	 Aşağıdaki	ifadelerde	verilen	bilgiler	doğru	ise	D,	yanlış	ise	Y	harfini	parantez	içine,	yanlış	olduğunu	düşün-
düğünüz	ifadelerin	doğrusunu	da	noktalı	yerlere	yazınız.

 
	 (.....)	Yakınsak	merceğin	kenarları	ince,	ortası	kalındır.
      .................................................................................................................................................................
 
	 (.....)	Bir	cisme	kalın	kenarlı	mercekle	bakıldığında	cisim	olduğundan	küçük	görülür.
      .................................................................................................................................................................

	 (.....)	Gözümüzde	bulunan	mercek	kalın	kenarlı	mercektir.
      .................................................................................................................................................................

	 (.....)	Dürbünde	ince	kenarlı	mercek	kullanılır.
      .................................................................................................................................................................

	 (.....)	Görüntünün	cisimden	büyük	olduğu	aynalar	tümsek	aynalardır.
      .................................................................................................................................................................
 
	 (.....)	Düz	aynalarda	cisim	ile	görüntü	aynı	boydadır.
      .................................................................................................................................................................
 
	 (.....)	Çukur	aynaya	paralel	gelen	ışınlar,	aynanın	arkasındaki	bir	noktadan	çıkıyormuş	gibi	dağılarak	yansır.
      .................................................................................................................................................................
 
	 (.....)	Düz	aynalarda	görüntü	ters	ve	simetriktir.
      .................................................................................................................................................................
 
	 (.....)	Çukur	aynalarda	görüntü	cisimden	küçük	olabilir.
      .................................................................................................................................................................
 
	 (.....)	Tümsek	aynalarda	görüntü	ters	olabilir.
      .................................................................................................................................................................
 
	 (.....)	Görüntünün	cisimden	küçük	olduğu	ayna	tümsek	ayna	olabilir.
      .................................................................................................................................................................
 
	 (.....)	Tümsek	ayna,	üzerine	düşen	ışığı	bir	noktaya	toplayarak	yansıtır.
      .................................................................................................................................................................
 
	 (.....)	İnce	işçilik	gerektiren	durumlarda	çukur	ayna	kullanılır.
      .................................................................................................................................................................
 
	 (.....)	Düz	aynanın	karşısında	sağ	elimizi	kaldırınca,	görüntümüzün	sol	tarafındaki	el	kalkmış	gibi	görünür.
      ................................................................................................................................................................. 
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	 (.....)	Açık	renkli	cisimler	koyu	renkli	cisimlere	göre	ışığı	daha	az	soğurur.
      ................................................................................................................................................................. 

	 (.....)	Bir	cisim	ışığı	ne	kadar	fazla	soğurursa	cismin	sıcaklığı	o	kadar	artar.
      ................................................................................................................................................................. 

	 (.....)	Sıcaklığın	fazla	olduğu	bölgelerde	koyu	renkli	elbiseler	tercih	ederiz.	
      ................................................................................................................................................................. 

	 (.....)	Beyaz	renkli	cisimler	ışığı	daha	fazla	soğurur.
      ................................................................................................................................................................. 

	 (.....)	Bir	cisim	hangi	renkte	ışığı	yansıtıyorsa	o	renkte	görünür.
      ................................................................................................................................................................. 

	 (.....)	Kırmızı	renkli	bir	cisme	beyaz	ışık	altında	bakılırsa	cisim	beyaz	renkte	görülür.
      ................................................................................................................................................................. 

	 (.....)	Bir	cisim	üzerine	düşen	ışığı	yansıtmıyorsa	siyah	renkte	görülür.
      ................................................................................................................................................................. 

	 (.....)	Radyometre	(ışık	değirmeni)		Güneş	enerjisini	hareket	enerjisine	dönüştürür.
      ................................................................................................................................................................. 

	 (.....)	Evlerin	çatılarında	kullanılan	güneş	panellerinde	suyun	ısınması	ışığın	soğurulması	ile	gerçekleşir.
      ................................................................................................................................................................. 

 (.....) Saydam	bir	ortamdan	başka	bir	saydam	bir	ortama	geçen	ışık	ışını	her	zaman	yön	değiştirerek	ilerler.

      ................................................................................................................................................................. 

 (.....) Işık,	yoğunluğu	fazla	olan	ortamda	daha	hızlı	ilerler.

      ................................................................................................................................................................. 

 (.....) Göldeki	balık,	havada	uçan	kuşu	bulunduğu	noktadan	daha	uzakta	görür.

      ................................................................................................................................................................. 

 (.....) Işığın	boşluktaki	hızı	havadaki	hızından	daha	fazladır.

      ................................................................................................................................................................. 
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2.	 İfadelerdeki	boşlukları	kutu	içerisinde	yer	alan	uygun	kavramlarla	tamamlayınız.
 

Paralel	-	Toplayarak	yansıtır	-	Dağıtarak	yansıtır	-	Dev	aynası
Yansıma	-	İnce	kenarlı	-	Kalın	kenarlı	-	Miyop	-	Hipermetrop

Yeşil	-	Sınır	açısına	-	Kırılma	-	Odak	noktası	-	Mavi	-	Toplayarak	-	Dağıtarak
Tümsek	ayna	-	Küresel	aynalar	-	Işık-	Düz	ayna	-	Ayna	-	Çukur	ayna

Azalır	-	Güneş	-	Uzaklaşarak	-	Hareket	-	Büyük	-	Soğurulması

	a.	Büyüteç	olarak	da	kullanılan	merceklere	…………………..mercekler	denir.

	b.	Bir	cismin	……………….	mercekte	oluşan	görüntüsü	cisimden	küçük	olur.	

	c.	………………….göz	kusuru	kalın	kenarlı	mercekle	düzeltilir.

	d.	İnce	kenarlı	merceklerde	asal	eksene	paralel	gelen	ışınların	topladığı	noktaya………….............…denir.

	e.	Kalın	kenarlı	mercekler	asal	eksene	paralel	gelen	ışınları…………….kırarken,	ince	kenarlı	mercekler	bu	ışınla-

rı………………..kırar.

	 f.	Üzerine	düşen	ışığın	tamamına	yakınını	yansıtan	parlak	yüzeylere	…………………..denir.

	g.	Yansıtıcı	yüzeyi	düz	olan	aynalara	……………………………………..denir.

	h.		Eğri	bir	camın	bir	yüzeyi	sırlandığında,	yansıtıcı	yüzeyi	eğri	olan	………………………………………elde	edilir.

	 i.		Küresel	aynalarda	dış	yüzey	yansıtıcı	ise	…………………………………	,	iç	yüzey	yansıtıcı	ise	

…………………………	olarak	isimlendirilir.

	 j.	Tümsek	aynalar	üzerine	düşen	paralel	ışık	ışınlarını	…………………………………..

	k.		Çukur	aynalar	cisimleri	olduğundan	büyük	gösterdiği	için	bu	aynalara	…………………………….da	denir.

	 l.	Birbirine	paralel	gelen	ışık	demetleri	düz	aynadan	………………………..şekilde	yansır.

	m.	Çukur	aynalar,	üzerine	düşen	paralel	ışık	ışınlarını	………………………………………………..

n.	Beyaz	ışık	altında	mavi	renkli	cisme	bakılırsa	cisim	…………………..	renkte	görünür.

o.	Radyometrelerde	güneş	enerjisi	……………………….	enerjisine	dönüştürülür.

p.	Cisimlerin	güneşli	bir	yerde	ısınmasının	nedeni	güneş	ışığının	cisimler	tarafından	………………….	dır.

r.	Uzaydaki	uyduların	veya	diğer	araçların	elektrik	enerjileri	……………..	enerjisinin	soğurulmasıyla	elde	edilir.

s.	Hava	ortamından	cam	ortamına	geçen	ışığın	hızı	……………………..	(dcam>dhava)

t.	Işık	ışını	az	yoğun	ortamdan	çok	yoğun	ortama	geçerken	normale	…………………………………………	kırılır.
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3.	 Aşağıdaki	soruları	cevaplandırarak	bulmacayı	çözünüz
	1.	İnce	kenarlı	merceklerde	asal	eksene	paralel	gelen	ışınların	toplandığı	nokta	

	2.	Işığın	maddeler	tarafından	tutulması	olayı

	3.	Güneş	enerjisini	elektrik	enerjisine	dönüştüren	sistem

	4.	Güneş	ışınlarının	yağmur	damlalarında	kırılması	ve	yansıması	sonucu	oluşur

	5.	Düz	aynada	oluşan	görüntünün	özelliklerinden	biri

	6.	Tedavisinde	kalın	kenarlı	merceklerin	kullanıldığı	göz	kusuru

	7.	Ortamları	ayıran	sınıra	dik	olarak	çizilen	sanal	çizgi

	8.	Işığın	hızını	etkileyen	ortam	özelliği

	9.	Tümsek	aynalarda	oluşan	görüntünün	boyu	cismin	boyundan	........	olur.

10	.	Dişçi	aynası	olarak	kullanılan	ayna	çeşidi

1

2

4

3

6

9

5

7

8

10
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4.	 İçlerinde	ilk	sıcaklıkları	ve	kütleleri	eşit	olan	sular	bulunan	beherler	aşağıdaki	gibi	farklı	renk	kağıtlarla	sarılmıştır.	
Daha	sonra	Güneş	ışığı	altında	belli	bir	süre	bekletilen	beherlerdeki	suların	sıcaklıkları	termometreyle	ölçülmüş	ve	
kaydedilmiştir.	

 

S�yah renkl�
kağıda sarılmış

Beyaz renkl�
kağıda sarılmış

S�yah renkl�
kağıda sarılmış

Güneş ışığı 
altında eş�t süre 

beklet�l�yor

Beyaz renkl�
kağıda sarılmış

 Siyah	kağıtla	sarılan	beherdeki	suyun	sıcaklığının	daha	fazla	olduğu	görülmüştür.	 
	 Bu	durumun	nedenini	açıklayınız.
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5.	 Fen	bilimleri	dersinde	sınıfa	elinde	bir	CD	ile	gelen	öğretmen,	CD’	yi	ışığa	tutup	üzerinde	oluşan	renkleri	göstermiştir.	
Ardından	benzer	bir	olayın	gök	kuşağında	da	meydana	geldiğini	söylemiştir.

 

	 Öğretmenin	söylediği	bu	olayın	CD	ve	gök	kuşağında	farklı	renkleri	oluşturmasının	sebebini	açıklayınız.
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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6.	 Fen	bilimleri	dersinde	üç	öğrenci	cisimlerin	renkli	görünmesiyle	ilgili	çeşitli	deneyler	yapmıştır.
 

Beyaz ışık Beyaz ışık Kırmızı ışık

Zek�’n�n deney� Buket’�n deney� Arya’nın deney�

	 Verilen	cisimlerin	belirtilen	ışıkların	altında	hangi	renkte	görüneceğini	yazarak	sebebini	açıklayınız.
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. Aşağıdaki	soruları	cevaplandırınız.

	 a.	 Güneş	enerjisinden	günlük	hayatta	hangi	alanlarda	yararlanılmaktadır?		

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

	 b.	 Güneş	enerjisinden	yararlanmak	için	yapılan	teknolojik	araçlar	nelerdir?
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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8. Aynalar	yansıtıcı	yüzeylerine	göre	nasıl	isimlendirilir?
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

9.	 Aynalar	ile	ilgili	verilen	aşağıdaki	diyagramı	doldurunuz
 

AYNALAR

......................... .........................

YANSITICI	YÜZEYI	DÜZ YANSITICI	YÜZEYI	EĞRI

KÜRESEL	AYNALAR.................................................

10.	 Parlak	ve	yüzeyi	çizilmemiş	bir	kaşık	alınız.	Kaşığın	iç	yüzeyini	ve	dış	yüzeyini	inceleyiniz.
 

	 Kaşığın	iç	ve	dış	yüzeylerinin	hangi	aynalara	benzediğini	yazınız.

	 •	Kaşığın	iç	yüzeyi:		…………………..ayna

	 •	Kaşığın	dış	yüzeyi:	………………….ayna
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11.	 Özdeş	üç	kutunun	içine	farklı	ayna	türleri	yerleştirilmiş	ve	ışınların	yansıyabilmesi	için	kutuların	ön	kısmı	açık	bırakıl-
mıştır.	El	fenerlerinden	çıkan	ışık	ışınları	kutuların	içindeki	aynalara	çarparak	aşağıdaki	şekilde	yansımıştır.

 

I II III

	 Buna	göre	kutularda	bulunan	ayna	çeşitlerini	yazınız.

	 I:	.............................

	II:		.............................

	III:		.............................

12. Günlük	hayatta	birçok	alanda	farklı	ayna	türleri	kullanılmaktadır.	Aşağıda	aynaların	kullanım	alanları	verilmiştir.
 

1-Güvenlik	aynası
2-Diş	hekimi	aynası
3-Berber	aynası
4-Araç	altı	kontrol	aynası
5-Projeksiyon

6-Kavşak	aynası
7-Periskop
8-Makyaj	aynası
9-Güneş	fırını
10-Otomobil	yan	aynası

11-Mikroskop
12-Otomobil	dikiz	aynası
13-El	feneri
14-Araba	farları
15-Teleskop

	 Kullanım	alanları	verilen	aynaları	türlerine	göre	sınıflandırarak	aşağıdaki	tabloyu	doldurunuz.

Düz	Ayna Çukur	Ayna Tümsek	Ayna
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13.	 Aşağıda	verilen	yazıların	ve	görsellerin	düz	aynada	oluşacak	görüntüsünü	çizerek	gösteriniz.
 

23:45

12:55(isminiz)	..................

ISPARTA SINAV

14. 
 PERİSKOP
	 Periskop,	aynaların	ışığı	yansıtma	özelliklerinden	faydalanılarak	yapılmış	optik	bir	alettir.	Periskoplar	yay-

gın	olarak	denizaltılarda	su	altındayken	yüzeyi	görüp	güvenli	bir	şekilde	hareket	edebilmek	için	kullanılır.	
Görselde	bir	periskobun	çalışma	prensibi	gösterilmiştir.

 1. ayna

2. ayna

 

	 Yukarıdaki	görseli	inceleyerek	aşağıdaki	cümlelerdeki	boşlukları	doldurunuz.

	 •	Periskoplar	2	adet	…………………….aynadan	oluşmaktadır.

	 •	Periskopta	kullanılan	aynalar	………………	ve	...................	görüntü	oluşturur.
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15.	 GÜNEŞ	FIRINLARI

	 Güneş	fırınları	ya	da	güneş	ocakları;	askerler,	dağcılar	ya	da	kırsal	alanda	çalışan	işçiler	tarafından	yiyecek	pişirmek	
veya	su	ısıtmak	için	kullanılan	ve	Güneş	ışınlarını	yansıtma	prensibi	ile	çalışan	araçlardır.

	a.	Güneş	fırınlarında	hangi	ayna	çeşidi	kullanılmaktadır?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

	b.	Güneş	fırınlarında	bu	ayna	türünün	kullanılma	amacını	açıklayınız.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

16.	 Düz	aynada	görüntü	özelliklerini	merak	eden	Mustafa,	aynaya	yaklaşarak	ve	uzaklaşarak	aynada	oluşan	görüntüsü-
nün	aynaya	olan	uzaklığını	gözlemlemiştir.	

	 a.	 Mustafa’nın	yaptığı	etkinlikteki	değişkenleri	yazınız.
  

BAĞIMLI	DEĞİŞKEN BAĞIMSIZ	DEĞİŞKEN KONTROL	DEĞİŞKENİ

	 b.	 Etkinliğe	ait	bir	sonuç	cümlesi	yazınız.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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17.	 Aşağıda	verilen	ayna	çeşitlerinde	oluşabilecek	görüntü	özelliklerini	işaretleyiniz.

GÖRÜNTÜ	ÖZELLİKLERİ DÜZLEM	AYNA ÇUKUR	AYNA TÜMSEK	AYNA

Düz	ve	büyük

Düz	ve	küçük

Düz	ve	aynı	boyda

Ters	ve	büyük	

Ters	ve	küçük

Ters	ve	aynı	boyda

18. Aşağıdaki	görsellerde	bir	mumun	farklı	aynalarda	oluşan	görüntüleri	verilmiştir.
 

I II III
	 Aynalarda	oluşan	görüntünün	özelliklerine	göre	I,	II	ve	III	numaralı	ayna	çeşitlerini	yazınız.

	 I:	.............................................................

	II:	.............................................................

	III:	.............................................................
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19.	 Şekildeki	düzenekte	deniz	topunun	görülebilmesi	için	düz	aynalar	düzeneğin	neresine	yerleştirilmelidir?	
Deniz	topundan	aynalara	yansıyan	ışınları	çizerek	gösteriniz.

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

20.	 Gökdelenler	gibi	çok	yüksek	olan	bazı	binaların	dış	cepheleri	aynalı	camlar	ile	kaplanmıştır.	

 

	 a.	 Bu	binalarda	hangi	tür	ayna	kullanılmaktadır?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

	 b.	 Bu	aynaların	binalarda	kullanılma	amacını	yazınız.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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21. Nisa	iki	düz	ayna	arasında	görseldeki	gibi	durmaktadır.	

1. ayna 2. ayna

60 cm30 cm

 

	 Buna	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.	

	 a.	 Nisa	ile	1.	aynada	oluşan	görüntüsü	arasındaki	uzaklık	kaç	cm’dir?
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

	 b.	 Nisa	ile	2.	aynada	oluşan	görüntüsü	arasındaki	uzaklık	kaç	cm’dir?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

	 c.	 Nisa’nın	1.	aynada	oluşan	görüntüsü	ile	2.aynada	oluşan	görüntüsü	arasındaki	uzaklık	kaç	cm’dir?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

	 d.	 Nisa	2.	aynaya	20	cm	yaklaşırsa	2.	aynada	oluşan	görüntüsü	ile	arasındaki	uzaklık	kaç	cm	olur?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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22.	 Aşağıdaki	görselde	bir	ambulansın	önündeki	yazı	görülmektedir.	
 

AMBULANS
AMBULANSA S

D�k�z Aynasındak� Görüntü

	 Buna	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.
	a.	Taşıtın	önündeki	“ambulans”	yazısının	dikiz	aynasında	oluşan	görüntüsünün	özelliği	nedir?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

	b.	Ambulansın	önündeki	yazının	neden	simetrik	yazıldığını	ambulansın	önündeki	aracın	ayna	türünü	dikka-
te	alarak	açıklayınız.	

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

23.	 Tabloda	verilen	araçlarda	hangi	tür	mercek	kullanıldığını	işaretleyiniz.
 

İnce	kenarlı Kalın	kenarlı

Büyüteç

	El	feneri

Fotoğraf	makinesi

Hipermetrop	göz	kusuru	teda-
visinde	kullanılan	mercek
Miyop	göz	kusuru	tedavisinde	
kullanılan	mercek
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24.Bir	öğrenci	görsellerde	verilen	etkinlikleri	yapıyor.
 

Bir kaba bozuk para koyuyor. 
Parayı görebilecek şekilde belli 

bir mesafeden bakıyor.

Parayı görmeyecek şekilde 
kaptan uzaklaşıyor.

Kaba su dolduruluyor. Kaptaki su 
belirli bir seviyeye gelince parayı 

tekrar görüyor.

	 Etkinlikte	bahsedilen	olayların	nedenini	açıklayınız?
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

25.	 Görselde	a,	b	ve	c	ile	gösterilen	kısımların	adlarını	yazınız.
 
 

a

c

b

a	:......................

b	:......................

c	:......................
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26.	 Verilen	ışınların	ortam	değiştirdikten	sonra	izleyebilecekleri	yolları	çizerek	gösteriniz.
 

A

B
Yoğunluk: A>B

Yoğunluk: G>H Yoğunluk: İ>K

C

D
Yoğunluk: D>C

E

F
Yoğunluk: E>F

G

H

İ

K

27.	 Ahmet	boş	bir	kavanozun	altına	madeni	para	yerleştirip	gözlemliyor.	Başlangıçta	madeni	parayı	görebilirken	kavano-
za	bir	miktar	su	ekledikten	sonra	parayı	göremiyor.

 

	 Bu	durumun	sebebini	açıklayınız.
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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28.	 Aşağıda	bazı	mercekler	verilmiştir.
 

Asal eksen Asal eksen

	 Buna	göre	aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

	 a.	 Merceklere	gönderilen	ışınların	izledikleri	yolu	çiziniz.

	 b.	Merceklerin	türlerini	yazınız.

	 c.	Merceklerin	odak	noktalarını	belirleyiniz.

29.	 Görsellerdeki	merceklere	gelen	ışınların	hangi	yolu	izleyerek	kırılabileceklerini	işaretleyiniz.
 

K L M N O K L M N O

Asal eksen

K

L

M

N
O

Asal eksen

K

L

M

N
O
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30.	 Işık	ışınları	bir	maddeyle	karşılaştıklarında	madde	ta-
rafından	tutulabilir.	Bu	olaya	ışığın	soğurulması	denir.	
Işığı	soğuran	maddelerde	bir	takım	değişiklikler	olur.	

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	değişikliklerden	biri	
değildir?

A)	Güneş	altında	bırakılan	cisimlerin	ısınması

B)	Güneş	altında	uzun	süre	kalan	koyu	renkli	elbisele-

rin	renginin	solması

C)	Periskoplarda	deniz	yüzeyindeki	cisimlerin	görüntü-

lerinin	elde	edilmesi	

D)	Radyometrelerde	ışık	enerjisinin	hareket	enerjisine	

dönüşmesi

31.	 Elif	aldığı	mavi	renkli	kazağı	eve	gelince	annesine,	ba-
basına	ve	ablasına	göstermek	istemiştir.	Elif’	in	annesi	
beyaz	ışıkla	aydınlatılmış	mutfakta,	babası	mavi	ışıkla	
aydınlatılmış	oturma	odasında,	ablası	ise	kırmızı	ışıkla	
aydınlatılmış	odasında	bulunmaktadır.

	 Elif’in	kazağını	annesi,	babası	ve	ablası	hangi	renk-
lerde	görürler?

 

Annesi Babası Ablası

A) Mavi Mavi Siyah

B) Mavi Siyah Siyah

C) Beyaz Sarı Kırmızı

D) Beyaz Siyah Mavi

32. Gökkuşağındaki	renkler	Güneş’ten	gelen	ışınların	
kırılma	ve	yansıması	sonucu	oluşur.

	 Buna	göre	güneş	ışığı	ile	ilgili	aşağıda	verilen	
bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A)	Güneş	ışığının	yapısında	farklı	renklerde	ışık	vardır.

B)	Güneş	ışığı	bütün	renklerin	birleşiminden	oluşur.

C)	Güneş	ışığı	cam	prizmadan	geçerse	kendini	oluş-
turan	renklere	ayrılır.

D)	Güneş	ışığı	gökkuşağındaki	renklere	ayrılabilir	ve	
bunun	sebebi	atmosferdeki	azot	ve	oksijen	gazla-
rıyla	etkileşmesidir.

33.	 Bir	öğrenci	elindeki	üç	bardağı	farklı	renklere	boyaya-
rak	içlerine	ilk	sıcaklıkları	ve	kütleleri	eşit	sular	koyuyor	
ve	güneş	ışığı	altında	bir	süre	bekletiyor.	Daha	sonra	
suların	son	sıcaklıklarını	termometreyle	ölçerek	sıcak-
lık	değişimlerini	not	edip	aşağıdaki	grafiği	çiziyor.

 

Bardaklar
1 2 3

Sıcaklık	değişimi

	 Grafiğe	 göre	 bardakların	 rengi	 aşağıdakilerden	
hangisi	gibi	olabilir?

1.	Bardak 2.	Bardak 3.	Bardak

A) Beyaz Siyah Sarı

B) Beyaz Mavi Siyah

C) Sarı Siyah Beyaz

D) Yeşil Beyaz Siyah

34.	 Aşağıda	verilen	bayraklardan	hangisi	mavi	ışık	al-
tında	bakıldığında	tamamen	siyah	görünür?

 

A)

C)

B)

D)
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35. Açıklama:	Cisimler	üzerine	gelen	beyaz	ışığın	tamamını	soğuruyorsa	siyah,	tamamını	yansıtıyorsa	beyaz	ya	da	hangi	
rengi	yansıtıyorsa	o	renkte	görünür.

	 Bu	açıklamaya	yönelik	verilen	aşağıdaki	örneklerden	hangisi	yanlıştır?
 

Beyaz zem�n

Beyaz Beyaz

Beyaz zem�n

Kırmızı

Beyaz zem�n

Beyaz

Beyaz zem�n

Beyaz zem�n

Beyaz Beyaz

Beyaz zem�n

Kırmızı

Beyaz zem�n

Beyaz

Beyaz zem�n

A) C)B) D)

36.	 Fen	bilimleri	dersinde	öğretmen,	ışığın	madde	ile	etkileşimi	konusunda,	farklı	renklerin	ışığı	soğurma	miktarlarıyla	ilgili	
aşağıdaki	deneyi	yapmıştır.

 

1m

1m

1m

Kırmızı Kumaş S�yah Kumaş

Beyaz Kumaş

	 Bu	deneyde	eşit	sıcaklıktaki	aynı	cins	kumaş	parçalarına	eşit	süreyle	özdeş	 ışık	kaynaklarından	 ışık	 tutularak	son	
sıcaklıkları	ölçülmüş	ve	farklı	çıktığı	gözlemlenmiştir.	

	 Bu	deneye	göre	aşağıdaki	sonuçlardan	hangisine	ulaşılamaz?

A)	Kumaşların	son	sıcaklıkları	arasındaki	büyüklük	sıralaması	Siyah>Kırmızı>Beyaz	şeklindedir.

B)	Deneyde	bağımsız	değişken	kumaş	rengidir.

C)	Koyu	renkler	ışığı	açık	renklere	göre	daha	fazla	soğurur.

D)	Kumaşlara	özdeş	buz	parçaları	bırakılırsa	ilk	önce	beyaz	renkli	kumaştaki	buz	erir.
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37.	 Aşağıdaki	etkinlikte	verilen	ifade	doğru	ise	‘D’	,	yanlış	ise	‘Y’	oku	takip	edilerek	doğru	çıkışa	ulaşılacaktır.

Bir	cisim	hangi	renkteki	ışığı	yansıtıyorsa	o	renkte	görünür

Işığı	soğuran	cisimler	ısınır.

Tüm	maddeler	ışığı	aynı	oranda	soğurur.
D F

D

M

Ö

E

N

D

D

Y

Y

Y
	 Etkinlik	doğru	bir	şekilde	tamamlandığına	göre	hangi	çıkışlara	ulaşılmıştır?

A)	FEN	 B)	ÖDM	 C)	ÖEM	 D)	FDN

38.	 20	cm	uzunluğundaki	bir	cismin	K,	L	ve	M	aynalarında	oluşacak	görüntülerinin	boyları	gözlemlenecektir.	Bu	aynalardan	
K	tümsek,	L	düz,	M	ise	çukur	aynaya	örnektir.	 

	 Buna	göre	cismin	aynalarda	oluşan	görüntülerinin	boyları	ile	ilgili	çizilen	grafiklerden	hangisi	doğrudur?
 

5
10
15
20
25
30

5
10
15
20
25
30

5
10
15
20
25
30

5

Görüntü boyu

Ay
na

la
r

Görüntü boyu

Ay
na

la
r

Görüntü boyu

Ay
na

la
r

Görüntü boyu

Ay
na

la
r

10
15
20
25
30

A) B) C) D)

K K K KL L L LM M M M

 

39. Kasabaya	Ayna	İle	Güneş	Işığı
Norveç’te	 kışın	 güneş	 ışınlarından	 yararlanamayan	 Rjukan	
kasabası	 sakinleri,	 dev	 bir	 ayna	 ile	 muratlarına	 erdi.	 Küçük	
kasaba,	 kış	 gelince	 dağlar	 Güneş	 ışınlarını	 engellediği	 için	
gündüzleri	de	karanlığa	ve	soğuğa	mahkum	oluyordu.	Bu	du-
ruma	çözüm	arayan	halk,	çareyi	 ışığı	doğrudan	yansıtmakta	
buldu.	185	kişinin	yaşadığı	kasabaya	bakan	tepenin	yamacına	
1	tonluk	ayna	yerleştirildi.	Bu	ayna	Güneş’in	seyrini	bilgisayar-
la	takip	ediyor.	Kasaba	sakinleri	artık	Güneş’in	tadını	rahatlıkla	
çıkarabiliyor.

	 Buna	göre	kasabada	kullanılan	ayna	ve	özellikleri	ile	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	doğrudur?

A)	Paralel	gelen	ışın	demetini	paralel	olarak	yansıtan	düz	ayna	kullanılmıştır.

B)	Gelen	ışını	toplayarak	yansıtan	tümsek	ayna	kullanılmıştır.

C)	Gelen	ışını	toplayarak	yansıtan	çukur	ayna	kullanılmıştır.

D)	Gelen	ışını	dağıtarak	yansıtan	çukur	ayna	kullanılmıştır.
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40.	 Newton,	1668	yılında	aynaların	büyütme	özelliğinden	faydalanarak	aynalı	teleskobu	tasarlamıştır.	Isaac	Newton	(Ay-
zek	Nivtın)	teleskobunda	ışığı	toplamak	için	ayna	kullanmıştır.	Newton’un	bu	tasarımı	bugün	dünyadaki	tüm	büyük	
optik	teleskopların	yolunu	açmıştır.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	Newton’un	tasarladığı	aynalı	teleskopta	kullandığı	ayna	ile	aynı	türde	bir	ayna	
kullanılmıştır?

 

A) Makyaj	aynası Mikroskop	 Projeksiyon		

B) Mikroskop	 Araba	farı Deniz	feneri

C) Dişçi	aynası	 Berber	aynası	 Dikiz	aynası

D) Güneş	fırını	 Kavşak	aynası Periskop	

41.	 Mine	aralarında	20	metre	bulunan	iki	düz	aynanın	tam	ortasına	geçiyor	ve	aynalarda	oluşan	görüntülerini	gözlemli-
yor.

  
1. ayna 2. ayna

20 m

	 Mine	2.aynada	oluşan	ilk	görüntüsüyle	arasındaki	uzaklığın	30	metre	olmasını	istiyorsa,	Mine’nin	durması	
gereken	konum	ve	aynalarda	oluşacak	görüntüleriyle	ilgili	aşağıda	verilen	ifadelerden	hangisi	yanlıştır?

A)	Mine	2.ayna	ile	arasında	15	metre	uzaklık	olacak	şekilde	durmalıdır.

B)	Mine’nin	her	iki	aynadaki	ilk	görüntülerinin	birbirine	uzaklığı	40	metre	olacaktır.

C)	Mine	ile	1.aynadaki	görüntüsü	arasında	10	metre	uzaklık	olacaktır.

D)	Mine’nin	1.aynaya	olan	uzaklığı	ilk	duruma	göre	10	metre	azalacaktır.
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42.	 Can	ve	Elif	şekildeki	konumlardan	aynı	anda,	eşit	süratlerle	zıt	yönlerde	yürümeye	başlıyorlar.

El�f Can
2. ayna

3 m

5 m
	 Can	aynaya	1	metre	yaklaştığı	zaman,	Elif’in	aynadaki	görüntüsü	il	Can	arasındaki	uzaklık	kaç	metre	olur?	

A)	8	 B)	 12	 C)	16	 D)	18

43.	 K,	L	ve	M	aynalarının	önünde	bulunan	bitkinin	aynalarda	oluşan	görüntüleri	aşağıdaki	görselde	verilmiştir.
 

K aynası L aynası M aynası

 
	 Buna	göre	K,	L	ve	M	ayna	türlerinin	kullanım	alanları	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	verilmiştir?
 

K L M
A) Güvenlik	aynası	 Mikroskop	 Berber	aynası
B) Dikiz	ayna Deniz	feneri Kavşak	aynası
C) Periskop	 Projeksiyon	 Araç	altı	kontrol	aynası
D) Diş	hekimi	aynası Makyaj	aynası Otomobil	yan	aynası

44.	 Aşağıda	verilen	yazılardan	hangisinin	düzlem	aynadaki	görüntüsü	kendisiyle	aynı	değildir?
 

AMA AYA ÜTÜ EBE

A) B) C) D) 
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	 45,	46	ve	47.	soruları	görselde	verilen	grafiğe	göre	
cevaplayınız.

 
	 Grafikte	saydam	K,	L,	M	ve	N	ortamlarının	yoğunluk-

ları	verilmiştir.
 

Ortam
K L M N

Yoğunluk

45. K,	L,	M	ve	N	ortamı	ile	ilgili,
	 I.	Işık	en	hızlı	K	ortamında	ilerler.

	II.	Kırıcılığı	en	fazla	olan	ortam		L	ortamıdır.

	III.	M	ortamından	N	ortamına	geçen	ışığın	sürati	artar.
	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III

C)	II	ve	III	 D)	I,II	ve	III

46.	 N	ortamından	M	ortamına	gönderilen	ışık	ışını	ile	
ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	yanlıştır?

A)	M	ortamındaki	sürati	daha	fazladır.

B)	Normale	yaklaşarak	kırılır.

C)	Kırılma	açısı	gelme	açısından	küçük	olur.

D)	M	ortamından	N	ortamına	gönderilirse	normalden	
uzaklaşarak	kırılır.

47.	 K	ortamından	L	ortamına	geçen	ışık	ışının	izleyece-
ği	yol	aşağıdakilerin	hangisinde	doğru	verilmiştir?

 
A)

C)

B)

D)

K
L

K
L

K
L

K
L

48.	 Görselde	K,	L		ve	N	saydam		ortamları	arasında	ışık	
ışınlarının	ilerleyişi	verilmiştir.

 
K N
L K

	 Buna	göre	K,	L	ve	N	ortamlarının	yoğunluklarının	
karşılaştırılması	aşağıdakilerin	hangisinde	doğru	
verilmiştir?

A) K>L>N B) L>K>N

C)	N>K>L	 D)	L>N>K

49.	 Görselde	verilen	ışık	ışınının	V,	Y	ve	Z	ortamlarındaki	
ilerleyişi	şekildeki	gibidir.

 

V

Y

Z

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	doğrudur?

A)	Z	ortamının	kırıcılığı	Y	ortamının	kırıcılığından	
daha	fazladır.

B)	Y	maddesinin	yoğunluğu,	V	maddesinden	daha	
fazladır.

C)	Işının	Z	maddesine	gelme	açısı	sınır	açısına	eşittir.

D)	Işık	en	süratli	V	maddesinde	ilerler.
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50.	 Ahmet	boş	kavanozun	altında	duran	madeni	parayı	
bulunduğu	konumdan	gözlemleyebiliyor.	Kavanoza	
yarısına	kadar	su	eklendiğinde		ise	aynı	noktadan	bu	
sefer	parayı	gözlemleyemiyor.		

 

1.	durum 2.	durum
 
	 Bu	durum	ile	ilgili,

	 I.	1.	durumda	cam	kavanoz	saydam	bir	madde	oldu-
ğu	için	madeni	parayı	gözlemlemiştir.

	II.	2.	durumda	madeni	paradan	yansıyan	ışığın	süra-
ti	azalmıştır.

	III.	Madeni	paradan	yansıyan	ışığın	doğrultusu	değiş-
tiği	için	2.	durumda	parayı	gözlemleyememiştir.

	IV.	Ahmet’in	parayı	gözlemlemesi	için	kavanozun	
üzerinden	bakması	gereklidir.

	 ifadelerden	hangileri	doğrudur?	(dsu>dhava)

A)	I	ve	III		 B)	I	ve	II	,III	

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

51.	 Şenay	Öğretmen	ışığın	kırılmasında	kırılma	açısının	
büyüklüğünü	etkileyen	faktörleri	araştırmak	için	gör-
seldeki	düzenekleri	hazırlıyor.

 

a

su cam buz

a a

	 Şenay	öğretmenin	deneyinde	kullanmış	olduğu	
değişkenler	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	
verilmiştir?

 
Bağımlı	
Değişken

Bağımsız	
Değişken

Kontrol	edilen	
değişken

A) Kırılma	açısı Ortamın	
yoğunluğu Gelme	Açısı

B) Gelme	Açısı Kırılma	açısı Ortamın	
yoğunluğu

C) Kırılma	açısı Gelme	Açısı Ortamın	
yoğunluğu

D) Ortamın	
yoğunluğu Gelme	Açısı Kırılma	açısı

52.	 Merceklerle	ilgili	verilenlerden	hangisi	yanlıştır?

A)	Mercekler	üzerlerine	gelen	ışınları	yansıtırlar.

B)	Göz	kusurlarının	tedavisinde	kullanılırlar.

C)	Mikroskop,	teleskop	gibi	araçlarda	kullanılırlar.

D)	Belli	bir	odak	noktaları	bulunur.	

53.	 Tabloda	merceklere	ait	bazı	özellikler	verilmiştir.
Gelen	ışığı	dağıtır. Cisimleri	olduğundan	

büyük	gösterir.
Ormanlık	alanda	
yangın	riski	yaratır.

Kenarları	kalın	ortası	
incedir.

	 Bu	tablodan	sadece	kalın	kenarlı	merceğe	ait	olan	
özellikler	çıkarıldığında	oluşan	görüntü	aşağıdaki-
lerden	hangisi	gibi	olur?

 
A)

C)

B)

D)

54.	 Verilen	merceklerin	odak	noktalarına	birer	adet	K	ve	L	
özdeş	termometreleri	yerleştiriliyor.	Asal	eksenlerine	
paralel	ışınlar	gönderiliyor	ve	bir	müddet	sonra	ölçüm	
yapılıyor.

 K L

	 Bu	süre	sonunda	termometrelerin	gösterdiği	de-
ğerler	hangi	seçenekteki	gibi	olamaz?

 
K	(⁰C) L	(⁰C)

A) 10 30
B) 45 35
C) 30 20
D) 35 30
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55.	 Görselde	eşit	kareli	zemin	üzerine	yerleştirilmiş	aynı	
asal	eksen	(kırmızı	çizgi)	üzerinde	bulunan	M	ve	Y	
mercekleri	verilmiştir.

 

M Y

	 Merceklerin	odak	noktalarının	merceklere	olan	
uzaklıkları	aşağıdakilerden	hangisi	gibi	olabilir?

 

							M	(cm) 					Y	(cm)

A)       30     40
B)       30     25
C)       25     30
D)       20     20

56.	 Aşağıda	verilen	uygulamalardan	hangisi	Güneş	
ışınlarının	daha	fazla	soğurulması	için	yapılmış-
tır?

A)	Yazın	açık	renkli	kıyafetlerin	giyilmesi

B)	Binaların	dış	yüzeylerinin	parlak	pürüzsüz	cisimler-
le	kaplanması

C)	Kışın	koyu	renkli	kıyafetlerin	tercih	edilmesi

D)	Termosların	dış	yüzeylerinin	parlak	metallerden	
yapılması

57.	 Cisimlerin	rekli	görünmeleriyle	ilgili	aşağıda	veri-
len	ifadelerden	hangisi	doğrudur?

A)	Tüm	cisimler	beyaz	ışığın	altında	sahip	oldukları	
renklerde	görünürler.

B)	Cisimler	soğurdukları	ışıkların	renginde	görünürler.

C)	Kırmızı	renkli	bir	cisim	mavi	ışık	altında	kırmızı	
renkte	görünür.

D)	Siyah	renkli	bir	cisim	üzerine	düşün	tüm	ışığı	yan-
sıtır.

58.	 Aşağıda	bazı	mercek	türleri	verilmiştir.

K L M N P R

	 Bu	merceklerden	hangileri	ince	kenarlıdır?

A)	K,	L,	R	 B)	 L,	M,	N

C)	K,	N,	P	 D)	L,	M,	R

59.	 Yakını	görememe	göz	kusuruna	hipermetrop	adı	verilir.
 

1.	mercek 2.	mercek

	 Hipermetrop	göz	kusurunun	tedavisinde	kullanı-
lan	mercek	türü	ve	bu	mercek	türünün	kullanılma	
gerekçesi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	1	numaralı	mercek	kullanılır	çünkü	ışınlarını	birbiri-
ne	yaklaştırarak	kırar.

B)	 2	numaralı	mercek	kullanılır	çünkü	ışınları	birbirine	
yaklaştırarak	kırar.

C)	1	numaralı	mercek	kullanılır	çünkü	ışınları	birbirin-
den	uzaklaştırarak	kırar.

D)	2	numaralı	mercek	kullanılır	çünkü	ışınları	birbirin-
den	uzaklaştırarak	kırar.

60.	 Çantada	taşınan	çift	kapaklı	aynaların	bir	tarafında	
düz	ayna	kullanılırken	diğer	bir	tarafında	çukur	ayna	
kullanılır.

	 Bu	durumun	sebebi	aşağıdakilerden	hangisi	ola-
bilir?

A)	Her	iki	ayna	türünde	de	her	zaman	düz	görüntü	
oluşması.

B)	Düz	aynanın	cisimle	aynı	boyda	görüntü	oluş-
turması,	çukur	aynanın	ise	daha	büyük	görüntü	
oluşturması.

C)	Düz	aynanın	düz	bir	görüntü	oluşturması,	çukur	
aynanın	ise	daha	geniş	bir	görüş	açısı	sunması.

D)	Her	iki	aynada	da	cisimlerin	daha	küçük	görüntüle-
rinin	oluşturulması.
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61.	 Periskop	hedefi	görünmeden	incelemeye	yarayan	bir	
araçtır.	Tanklarda	ve	denizaltılarda	kullanılır.

	 Periskobun	yapımında	aşağıdaki	ayna	türlerinin	
hangisinden	faydalanılır?

A)	Küresel	ayna	 B)	Çukur	ayna

C)	Düz	ayna	 D)	Tümsek	ayna

62.	 Aşağıda	verilen	ayna	örneklerinin	hangisinde	her	
zaman	cismin	düz	ve	küçük	görüntüsü	elde	edilir?

A)	Dişçi	aynası

B)	Mağaza	güvenlik	aynası

C)	Berber	aynası

D)	Makyaj	aynası

63.	 Aşağıda	bir	ışık	ışının	izlediği	yol	gösterilmiştir.
 

M Y

	 Işının	hareketiyle	ilgili,
	 I.	Işın	her	iki	mercekte	de	kırılmaya	uğramıştır.

	II.	Işın	her	iki	mercekten	de	geçerken	asal	eksene	
yaklaşmıştır.

	III.	Işın	Y	merceğinde	kırıldıktan	sonra	merceğin	
odak	noktasından	geçmiştir.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III

C)	I	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

64.	 Işığın	kırılması	ile	ilgili,
	 I.	Işık	doğrultu	değiştirir.

	II.	Işığın	sürati	değişir.

	III.	Her	zaman	gelme	açısından	daha	küçük	bir	açı	ile	
kırılmaya	uğrar.

	 ifadelerinden	hangileri	doğrudur?

A)	Yalnız	I	 B)	 	I	ve	II

C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

65.	 Aşağıda	hava	ortamından	su	ortamına	geçen	bir	ışık	
ışınının	izlediği	yol	gösterilmiştir.

 

Hava

Su

 

	 Bu	olay	ile	ilgili	aşağıda	verilen	ifadelerden	hangi-
si	yanlıştır?

A)	 Işık	ortam	değiştirmiştir.

B)	 Işığın	sürati	değişmiştir.

C)	Işık	doğrultu	değiştirmiştir.

D)	Işığın	gelme	açısı	0º’dir.

66.	 Cisimlerin	aynada	oluşan	görüntüleri	ayna	türüne	
göre	farklılık	gösterebilir.

	 Buna	göre,
	 I.	Dişçi

	II.	Virajlara	yerleştirilen	güvenlik

	III.	Makyaj
	 aynalarından	hangilerinde	cismin	ters	görüntüsü	

oluşabilir?

A)	Yalnız	I	 B)	 I	ve	III

C)	II	ve	III	 D)	I,	II	ve	III

67.	 Güneş	pillerinin	yüzeyleri	genellikle	koyu	renkli	cam-
lardan	yapılır.

	 Buna	göre	koyu	renkli	cam	kullanılmasının	sebebi	
nedir?	

 A)	Koyu	renkli	camın	ışığı	daha	iyi	yansıtması.

B)	Koyu	renkli	camın	ışığı	daha	iyi	soğurması.

C)	Koyu	renkli	camların	ışık	ışınlarını	dağıtarak	yan-
sıtması.

D)	Koyu	renkli	camların	ışık	ışınlarını	birbirinden	
uzaklaştıracak	şekilde	kırması.
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CEVAP	ANAHTARI
1.
	 D	-	D	-	Y	-	D	-	Y	-	D	-	Y	-	Y	-	D	-	Y	-	D	-	Y	-	D	-	D	-	D	-	D	-	Y	-	Y	-	D	-	Y	-	D	-	D	-	D	-	Y	-	Y	-	D	-	D

2. 
	 a.	ince	kenarlı	 	 	 b.	kalın	kenarlı	 	 	 c.	miyop	 	 d.	odak	noktası
	 e.	 dağıtarak,	toplayarak	 	 f.	ayna	 	 	 	 g.	düz	ayna	 	 h.	küresel	aynalar
	 i.	tümsek	ayna,	çukur	ayna		 j.	dağıtarak	yansıtır	 	 k.	dev	aynası	 	 l.	paralel
	 m.	toplayarak	yansıtır	 	 n.	mavi	 	 	 	 o.		hareket	 	 p.	soğurulması
	 r.	ışık	 	 	 	 s.	azalır		 	 	 t.	yaklaşarak

3. 

6

3.	 Aşağıdaki	soruları	cevaplandırarak	bulmacayı	tamamlayınız.	Cevaplarınızı	soru	numaralarının	yer	aldığı	ku-
tucuklardan	başlayacak	şekilde	bulmacaya	yazınız.
	1.	İnce	kenarlı	merceklerde	asal	eksene	paralel	gelen	ışınların	toplandığı	nokta	

	2.	Işığın	maddeler	tarafından	tutulması	olayı

	3.	Güneş	enerjisini	elektrik	enerjisine	dönüştüren	sistem

	4.	Güneş	ışınlarının	yağmur	damlalarında	kırılması	ve	yansıması	sonucu	oluşur

	5.	Düz	aynada	oluşan	görüntü	özelliklerinden	biri

	6.	Tedavisinde	kalın	kenarlı	merceklerin	kullanıldığı	göz	kusuru

	7.	Ortamları	ayıran	sınıra	dik	olarak	çizilen	sanal	çizgi

	8.	Işığın	hızını	etkileyen	ortam	özelliği

	9.	Tümsek	aynalarda	oluşan	görüntünün	boyu	cismin	boyundan	........	olur.

10	.	Dişçi	aynası	olarak	kullanılan	ayna	çeşidi

1

2

4

3

6

9

5

7

8

10

O

UÜ

Ş

N

L Ü

SD

RN

P

E

R

ÇL

İ

Ü

K

OA

U

K

L

U

R

K

İ

O

Ğ

K

IK

Ğ

O

U

RM

Y

A

U

L

Ö

O

N

Ç

Tİ

İ

Ş

L

A

G

Y

ES

M

A

U

N

M

U

K

P

4. Koyu	renkli	cisimler	ışığı	daha	fazla	soğurduğu	için	siyah	kağıda	sarılan	beherdeki	suyun	sıcaklığı	daha	fazla	artmış-
tır.

5. Beyaz	ışığın	içerisinde	farklı	renkte	ışıklar	bulunur.	Kırılma	ve	yansıma	olayları	sayesinde	bu	renkli	ışıklar	ortaya	çıkar.

6. Zeki	mavi	renkte	görür,	çünkü	mavi	küre	beyaz	ışığın	içerisindeki	mavi	ışığı	yansıtır.
	 Buket	siyah	görür,	çünkü	siyah	küre	ışığı	yansıtmaz.
	 Arya	kırmızı	renkte	görür,	çünkü	beyaz	cisim	kırmızı	ışığı	yansıtır.

7. a.	Elektrik	üretimi,	ısı	enerjisi	elde	edilmesi,	aydınlatma	sistemleri
	 b.	Güneş	panelleri,	güneş	pili

8. Yansıtıcı	yüzeyi	düz		düz	ayna,	Küresel	aynalar		çukur	ayna	ve	tümsek	ayna

9. Düz	ayna-	Çukur	ayna-	Tümsek	ayna

10. çukur-tümsek
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11.	 I.	Çukur	ayna	 II.	Düz	ayna	 III.	Tümsek	ayna

12.	 Düz	ayna:	3,	5,	7,	12								Çukur	ayna:	2,	8,	9,	11,	13	,14,	15									Tümsek	ayna:	1,	4,	6,	10

13. 23:45       ISPARTA      SINAV           12:55

14.	 düz									düz-simetrik

15.	 a.	Çukur	ayna
	 b.	Işık	ışınlarının	enerjisini	bir	noktada	toplamak

16. a.	 Bağımlı	değişken:	Görüntüsünün	aynaya	olan	uzaklığı
	 	 Bağımsız	değişken:	Mustafa’nın	aynaya	uzaklığı
	 	 Kontrol	değişkeni:	Aynanın	konumu
	 b.	 Mustafa’nın	aynaya	olan	uzaklığı	değiştikçe	görüntüsünün	de	aynaya	olan	uzaklığı	değişir.

17. 

18. I.	Tümsek	ayna	 II.	Düz	ayna	 III.	Çukur	ayna

19.  45⁰’lik	açılarla	yerleştirmelidir.

20. a.	Düz	aynalar	kullanılmıştır.
	 b.	Işığın	yansıtılarak	binanın	aşırı	ısınmasını	engellemek	için.

21. a.	 1.	aynadaki	görüntüsünün	aynaya	uzaklığı	30	cm	olur.	Bu	durumda	Nisa’nın	görüntüsüne	uzaklığı	60	cm’dir
	 b.	 2.	aynadaki	görüntüsünün	aynaya	uzaklığı	60	cm	olur.	Bu	durumda	Nisa’nın	görüntüsüne	uzaklığı	120	cm’dir
	 c.	 1.	aynadaki	görüntüsünün	aynaya	uzaklığı	30	cm,	2.	aynadaki	görüntüsünün	aynaya	uzaklığı	60	cm’dir.	Bu	du-

rumda	görüntüler	arasındaki	uzaklık	180	cm	olur.
	 d.	 2.	aynaya	20	cm	yaklaşırsa	ayna	ile	arasındaki	mesafe	40	cm	olur.	Bu	durumda	2.	aynadaki	görüntüsünün	ayna-

ya	uzaklığı	40	cm	olur.		Nisa	ile	görüntüsü	arasıdnaki	mesafe	80	cm	olur.

22. a.	 Düz	ve	simetrik.
	 b.	 Ambulansın	önünde	ilerleyen	bir	araçtaki	dikiz	aynasında	görüntü	simetrik	olacağından	aynadan	bakıldığında	

yazının	düz	okunabilmesi	için	simetrik	yazılmıştır.

23. 
Büyüteç
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24. İlk	durumda	paradan	yansıyan	ışınlar	öğrencinin	gözüne	ulaşabildiği	için	öğrenci	parayı	görebilir.	İkinci	durumda	
uzaklaştığında	paradan	yansıyan	ışınlar	gözüne	ulaşmadığı	için	parayı	göremez.	Kaba	su	doldurduğunda	ise	ışık	
ortam	değiştiriken	kırılıp	doğrultu	değiştirdiği	için	gözüne	ulaşır.

25. a)	Gelme	açısı	 b)	Kırılma	açısı	 	 C)	normal

26. 

27. Işığın	ortam	değiştiriken	kırılması	ve	doğrultu	değiştirmesidir.

28. 

İnce	kenarlı Kalın	kenarlı

29. 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C A D C B B D B A A B D A B D C A A B C D

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
A A B A D C A C A B C B C B C B B
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 Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisinin sağladığı avantajlar ve ekonomik getiri 
nedeniyle dünyada güneş enerjisi kullanımı oranı artmıştır. Bu sistemi kullanabilmek için öncelikle teknolojik 
ve verimli sistemlerin kurulması gerekiyor. Genelde zengin ve gelişmiş ülkeler, bu alanda yatırımlar yapıyor.
     Güneş enerjisi ve rüzgar enerjileri, ülkelerin şu anda kalkınmalarında önemli bir yere sahip. Güneşten 
yararlanmak için ülke genelinde güneşli gün sayısının fazla olmasına gerek yok. Bu tezi ortaya çıkaran ülke de 
Almanya. Almanya, şu anda dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkelerinin başında geliyor.

1. Aşağıdaki metinden faydalanarak Güneş enerjisi santraliyle ilgili verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğu-
na karar verip doğru ise başına “D” , yanlış ise “Y” yazınız.

b) Kullanılabilmesi için güneşli gün sayısı fazla olmalıdır.

a) Güneş enerji sistemlerini kullanabilmek için gerekli teknolojik altyapıya sahip olmak gerekir.

c) Kalkınmada önemli bir yere sahiptir.

d) Genelde ekonomik durumu kötü olan ülkeler kullanmaktadır.

e) Güneş enerjisi üreten tek ülke Almanya’dır.

2. Aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek doğru ise başına “D” , yanlış ise “Y”  
    yazınız.

Mercekler ince ve kalın kenarlı olmak üzere iki çeşittir.

Mercekler gözlük ve lenslerde kullanılır.

Işığın kırılma şekli geçtiği ortamın yoğunluğuna göre değişebilir.

2.

1.

3.
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3. Aşağıda verilen bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçecek olan ışık ışınlarının izleyeceği yolları 
çiziniz.

O Ortamı

P Ortamı

R Ortamı

S Ortamı

Normal Normal

K Ortamı

L Ortamı

M Ortamı

N Ortamı

Normal Normal

dK>dL dN>dM

a) b)

c) d)

4. Aşağıda verilen sözcüklerin aynada oluşan görüntülerini çiziniz.

KİTAP

DERS

BAŞARI

AYNA

dS>dRdO>dP
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5. Aşağıdaki merceklerin üzerine gönderilen ışınların izleyeceği yolları çiziniz.

a) b)

asal eksen asal eksen

asal eksenasal eksen

c) d)

6. Aşağıda ışınların izlediği yollar verilmiştir. Buna göre ortamların yoğunluklarını kıyaslayınız.

K Ortamı

L Ortamı

M Ortamı

N Ortamı

Normal Normal

dK.......dL dM..........dN

a) b)
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7. Aşağıdaki tabloda farklı renkteki ışıklarla farklı renklerdeki kitaplar aydınlatılıyor. Aydınlatma sonucunda kitap-
ların hangi renkte göründüğünü yazınız.

        

  

Kitap rengi

Işık rengi

8. Çölde yaşayan insanların genellikle açık renk kıyafetler tercih etmelerinin nedenini açıklayınız.
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     (......) 1. İnce kenarlı mercek, gelen ışık ışınlarını dağıtarak uzaklaştırır.

     (......) 2. Mercekler gözlük ve büyüteç yapımında kullanılabilir.

     (......) 3. İnce kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen ışınlar merceğin odak noktasından geçer.

     (......) 4. Kalın kenarlı mercekler ışığı bir noktada toplayacak şekilde kırar.

     (......) 5. İnce kenarlı mercekler ışığı bir noktada toplayarak orman yangınlarına sebep olabilir.

     (......) 6. Kalın kenarlı merceklerin orta kısımları kenarlarına göre daha kalındır.

9. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.

10. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliğinde ilk cümleden başlayarak verilen cümlelerin doğru ya da 
yanlış olduğuna karar verip ilgili ok yönünde ilerleyiniz. Ulaştığınız çıkışı yuvarlak içine alınız.

Cisimler kendi 
rengindeki ışığı 

yansıtırlar.

Kırmızı cisimler 
her renk ışığı 
aynı oranda 

soğurur.

Beyaz renkli 
ışıklar her renkli 
ışığı soğururlar.

Doğru Yanlış

4.Çıkış3.Çıkış2.Çıkış1.Çıkış

Yanlış YanlışDoğru Doğru

11. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliğinde ilk cümleden başlayarak verilen cümlelerin doğru ya da 
yanlış olduğuna karar verip ilgili ok yönünde ilerleyiniz. Ulaştığınız çıkışı yuvarlak içine alınız.

Gelen ışını kırarak 
bir noktada toplayan 

merceklere ince kenarlı 
mercek denir.

Büyüteçlerde kalın kenarlı 
mercek kullanılır.

Mikroskoplarda ince kenarlı 
mercek kullanılır.

1. Çıkış

2. Çıkış

3. Çıkış

4. Çıkış

D

Y

D

Y

D

Y
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a)

I)

b)

II)

c)

III)

12. Ece güneş enerjisinden gelecekte ve günümüzde nasıl yararlanılacağına ilişkin aşağıdaki görselleri ve 
      metinleri kullanarak ödev hazırlayacaktır. Bu görsel ve metinleri nasıl eşleştirirse hatasız bir ödev yapmış olur?

Kore’de otoban ortasına 
yapılan güneş enerjisi panelleri 
ile otobanın gece aydınlatılma-
sı sağlanıyor. Kışın ise yoldaki 
buzlanma önleniyor. Otobanda 
gölgeleme problemi olmadığın-

dan enerji kaybı da olmuyor.

 Fosil yakıt üretimi ve karbon 
salınımı gibi sebeplerden dolayı 

pek çok Avrupa ülkesi artık 
elektrikli araç üretimi için 

harekete geçti.Dünyadaki  ünlü 
araba markaları güneş enerjisi ile 
çalışan araçlarla ilgili her geçen 

gün yeni teknoloji geliştiriyor.

Antalya’da pek çok otobüs 
durağı güneş pilleri(fotovoltaik 

piller) ile ısıtılıp soğutulabiliyor. Kli-
malı duraklar yazın sıcaktan kışın 

da soğuktan koruyor.

     I.   Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu ilk olarak ...................... tarafından bulunmuştur.

    II.   Üzerine düşen tüm ışık renklerini yansıtan renk ...................... dır.

    III.  Işığın madde tarafından tutulması olayına ...................... denir. 

    IV.  Yeşil ışık altındaki yeşil cisim aynı rengi yansıttığı için ...................... görünür.

     V.  Üzerine düşen tüm ışık renklerini soğuran renk ...................... tır.

13. Cümlelerdeki boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanlarla doldurunuz.

Newton Beyaz Soğurulma

Yeşil Grinaldi Siyah
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14. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerin hangi ayna çeşidine ait olduğunu işaretleyiniz.

CÜMLELER DÜZ AYNA ÇUKUR AYNA TÜMSEK  AYNA

Bir çukurun parlatılıp ayna yapılmasıyla oluşur.

Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalardır.

Işık ışınlarını dağıtan aynalardır.

Otomobil farlarında kullanılan aynalardır.

Işık ışınlarını toplayan aynalardır.

..............................................                                          ................................................

..............................................                                              ................................................

..............................................                                              ................................................

15. Aşağıda günlük hayatta kullanım alanları verilen aynaların çeşitlerini yazınız.

a)

c)

e)

b)

d)

f)
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 16.  Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

YUKARIDAN - AŞAĞI

1. Işığın yoğunlukları farklı bir ortamdan, başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesine verilen addır.

2. Cisimlerin görüntülerini düz ve küçük gösteren aynalara verilen addır.

3. Paralel gelen ışık ışınlarını kırdıktan sonra bir noktada toplayan mercektir.

4. Üzerine düşen tüm renkleri yansıtan cismin rengidir.

SOLDAN - SAĞA

1. Işınları kırarak toplamak ya da dağıtmak amacıyla üretilen, en az bir yüzü küresel olan saydam cisimlere verilen addır.

2. Kırmızı renkli bir cisme yeşil ışık altında bakılınca cismin göründüğü renktir.

3. Uzağı iyi görüp yakını iyi göremeyen göz kusurudur.

4. Üzerine düşen ışığın tamamına yakınını düzgün olarak yansıtabilen yüzeylere verilen addır.

5. Görüntüyü cisme göre ters ve büyük gösteren aynalara verilen addır.

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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 17. Kore’de yaygın olarak kullanılan güneş enerji panelleri 
ülkeye birçok katkı sağlamıştır.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi güneş 
enerjisi panellerinin Kore’ye sağladığı katkılardan 
biri değildir? 

A) Yolların gece aydınlatılmasını sağlar.

B) Doğal kaynakların kullanımını arttırır.

C) Kışın yoldaki buzlanmayı önler.    

D) Üretilen fazla elektriği şebekeye verir.  

18. ‘’Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafın-
dan soğurulabileceğini keşfeder.’’ kazanımına yönelik 
deney yapmak isteyen bir öğrenci, ilk sıcaklıkları aynı 
olan farklı renkteki metal iki bilyeyi güneşli bir bölge-
ye aynı sürelerde koyarak son sıcaklıklarını ölçmeyi 
planlıyor.

Bu öğrenci aşağıda verilen hangi iki renkteki metal 
bilyeyi seçerse bilyelerin son sıcaklıkları arasında-
ki fark en fazla olur?

A) Beyaz - Turuncu

B) Siyah - Kırmızı

C) Siyah - Beyaz 

D) Beyaz - Yeşil

19. Aşağıda günlük hayattan bazı örnek olaylar verilmiştir.

Yukarıdaki olaylardan hangileri ışığın kırılması ile 
ilgilidir?

A) I-II

B) I-III

C) II-III

D) I-II-III

Bardağa konan kalemin kırık 
gibi görünmesi

Vazodaki çiçeğin saplarının 
kırık gibi görünmesi

Aynaya bakan kişinin sol elini 
kaldırdığında aynada sağ elini 

kaldırmış gibi görmesi

I

II

III
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20. Aşağıdaki cisimlerden hangisi farklı yoğunlukta-
ki bir ortama geçen ışık ışınının izlediği yola ait 
olamaz?

A)

B)

C)

D)

  22. Aşağıdakilerden hangisi ışığın kırılması olayı ile 
ilgili değildir?

A) Sıcak havalarda asfalt yolda su birikintisi varmış 
gibi görünmesi

B) Beyaz ışığın cam prizmadan geçerken renklerine 
ayrılması

C) Akvaryuma bakan birinin balıkları olduğundan daha 
yakın görmesi

D) Göle bakan kişinin kendi görüntüsünü görmesi

  23. Işığın kırılması ile ilgili aşağıda bazı cümleler verilmiştir.

  I.  Gelen ışın, normal ve kırılan ışın farklı düzlemdedir.
 II.  Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışın  
      normale yaklaşır.
III.  Normal üzerinden gelen ışın kırılmaya uğrar.
IV.  Işığın hızı az yoğun ortamda daha fazladır.

Verilen ifadeler sırasıyla doğru ya da yanlış ola-
rak nitelendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılır?

A) D-Y-Y-D

B) Y-D-Y-D

C) Y-Y-Y-D

D) Y-D-D-D

N

N

N

N

  21. Kırılma olayında ışığın,

  I. Yönü
 II. Doğrultusu
III. Surati

özelliklerinden hangileri değişir?

A) I-III

B) I-II

C) II-III

D) I-II-III

  24.  Aşağıda ışık renkleri verilmiştir.

  I. Yeşil
 II. Mavi
III. Kırmızı 

Buna göre verilen renk türlerinden hangilerini bir-
likte kullanarak beyaz ışık elde edebiliriz?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III
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 25. Dalgıçlığa merak saran Mehmet dalmaya hazırlanırken 
su yüzeyinde su kaplumbağasını görüyor. Kaplumbağa-
nın oldukça yakında olduğunu düşünüyor. Daldığında ise 
tahmin ettiğinden daha uzakta olduğunu görüyor. 

Mehmet’in  yaşadığı  bu durum aşağıdaki olaylardan 
hangisiyle açıklanabilir?

A) Işığın yansıması

B) Işığın kırılması

C) Işığın soğurulması 

D) Renk oluşumu 

  28. Beyaz ışık prizmanın içinden geçirildiğinde farklı 
renklere ayrılır.

Buna göre,

I. Beyaz ışık birçok ışık renginin birleşiminden oluşur.

II. Avizeden kırılan beyaz ışık duvarda çeşitli renkler 
    oluşturur.

III.Sabun köpüğü üzerinde farklı renkler oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I-III

B) I-II

C) I-II-III  

D) II-III

  27. Ebrar fen bilimleri dersinde öğrendiği ışık konusuyla 
ilgili deney yapmaya karar veriyor. İçlerinde özdeş buz 
kütleleri bulunan siyah, yeşil ve beyaz renkli kavanozları, 
güneş ışığı alan bir yere koyuyor. Bir müddet sonra en 
fazla eriyen buzun siyah kavanozda, en az eriyen buzun 
ise beyaz kavonazda olduğunu gözlemliyor.

Bu gözleme bakılarak hangi soruya cevap 
verilebilir?

A) Cisimlerin farklı renkte görünmesinin sebebi nedir?

B) Yeşil ve siyah renkli cisimler hangi ışık rengini yansı-
tır?

C) Yüzeyin pürüzlü ya da pürüzsüz olması ışığın soğu-
rulma miktarını etkiler mi?

D) Cisimlerin renklerinin farklı olması ışığın soğrulma 
miktarını etkiler mi?

  26. Görselde ışının P ortamından S ortamına geçerken 
izlediği yol verilmiştir.

Buna göre görsele bakılarak aşağıdakilerden han-
gisi çıkarılamaz?

A) P ortamından S ortamına geçerken ışın normale 
yaklaşarak kırılır.

B) P ortamından S ortamına geçen ışın yavaşlar.

C) S ortamı P ortamına göre daha yoğundur.

D) P ortamından S ortamına geçerken ışının doğrultu-
su değişmemiştir.
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 29. Bodrum Evlerinin Özellikleri
Bodrum ziyaretçilerini ilk olarak bembeyaz evleri ile etki-
liyor. 1974 yılında imar planı yapılan Bodrum’un tüm taş 
evleri beyaz duvarlara ve mavi pencerelere sahiptir. Yaz 
mevsiminin kavurucu sıcaklarında güneşin evleri daha 
da ısıtmaması için Bodrum’da tüm evler beyaz renge 
boyanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyi destekler 
niteliktedir?

A) Güneş ışığı evlerin renginin beyaz olması durumun-
da evlere daha kolay ulaşmaktadır.

B) Bodrum evlerinin beyaz renkte olması turizmcilerin 
daha çok dikkatini çekmektedir.

C) Evlerin daha az ısınması açık renkli maddelerin ışığı 
yansıtmasıyla gerçekleşir.

D) Kışın açık renkli yazın koyu renkli giyeceklerin tercih 
edilmesi bu durumla ilişkilidir.

  30. Aşağıda verilen olayların hangisinde mercekler 
kullanılmaz?

A) İşitme testleri yapılırken

B) Göz kusurlarının tedavisinde

C) Gök cisimlerinin gözlenmesinde

D) Mikroskopla inceleme yapılırken

32. Piknik sonunda bir baba çocuklarını çöpleri toplamaları 
konusunda uyarır. Özellikle cam şişelerin yangın çıka-
rabileceğini söyler. Cam şişelerin neden yangına sebep 
olduğunu soran çocuklar babalarından; “Çünkü cam 
şişeler.................özelliği gösterir.” cevabını alır.

Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi gelmelidir?

A) Tümsek ayna

B) Düz ayna

C) Kalın kenarlı mercek

D) İnce kenarlı mercek

 31. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kırmızı ışık altında bakılan mavi kitap, ışığı soğurdu-
ğu için siyah görünür.

B) Cisimler yansıttıkları ışığın renginde görünürler.

C) Mavi ışık altında bakılan yeşil çanta, ışığı soğurduğu 
için siyah görünür.

D) Yeşil ışık altında bakılan mavi top, yeşil ışığı yansıttığı 
için mavi görünür.
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 33. Beyaz ışığın ışık prizmasından geçmesi ile oluşan renk-
li ışık demetine ışık tayfı denir.  Bu renkli ışık demetinin 
bir araya gelmesi ile beyaz ışık oluşur. Bu ışık tayfında 
dalga boyu çok olan kırmızı ışık en az kırılırken dalga 
boyu en az olan mor ışık en çok kırılır. Aşağıda ışık 
prizmasından geçen beyaz ışığın renklere ayrılması 
verilmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) K ile gösterilen kırmızı ışıktır.

B) K en çok kırılan, M en az kırılan ışıktır.

C) L’nin dalga boyu M’den büyüktür.

D) Dalga boyu en az olan K’dir.  

 35. Aşağıda bazı cümleler verilmiştir.

  I.  Koyu renkli cisimler ışığı daha çok soğurur. 
 II.  Yazın terlememek için koyu renkli kıyafetler tercih  
      ederiz. 
III.  Güneş pillerinde ışığın soğrulma özelliğinden yarar- 
      lanılır. 
IV.  Cisimlerdeki sıcaklık artışı cisimlerin renklerine bağlı   
      değildir.

Verilen ifadeler sırasıyla doğru ya da yanlış olarak ni-
telendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A) D-D-D-Y

B) Y-Y-D-Y

C) D-Y-D-Y

D) Y-Y-D-Y

  34. Aşağıda bazı cümleler verilmiştir.

I. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda ışık madde 
tarafından …………………
 
II. Koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre daha 
………………… ısınır.

III. Binaların dış cepheleri ......................bölgelerde 
açık renkle boyanır. 

Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere yazıla-
cak uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir? 

         I                     II                  III  

A) Kırılır              Az      Soğuk

B) Soğurulur        Fazla      Soğuk

C) Kırılır              Az      Sıcak

D) Soğurulur        Fazla      Sıcak

  36. Ayşe makyaj aynasında oluşan görüntüsünün banyoda-
ki aynada oluşan görüntüsünden farklı olduğunu tespit 
ediyor.

Bu farklılığın nedenini aşağıdakilerden hangisi 
açıklar?

A) Makyaj aynası banyodaki aynadan daha küçük oldu-
ğu için farklı görünmüştür.

B) Tümsek aynada görüntü büyüdüğünden kendini 
farklı görmüştür.

C) Düz aynada görüntü normale göre simetrik olduğun-
dan farklı görmüştür.

D) Makyaj aynası çukur ayna olduğu için görüntüsü düz 
aynaya göre normalden büyük görünmüştür.

L
M
N
O
P

K
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37. Boyu 40 cm olan bir cismin K, L ve M aynalarında olu-
şan görüntülerinin boyları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Grafiğe göre,

I.   L düz aynadır.
II.  M dikiz aynası olarak kullanılabilir.
III. K dişçi aynası olarak kullanılabilir.

çıkarımlarından hangileri doğru olabilir?

A) I-II

B) I-III

C) II-III

D) I-II-III

 38. Ayşe elindeki cismi düz aynanın önüne koyuyor. 

Buna göre,

  I. Cismin ve oluşan görüntünün aynaya olan uzaklık- 
     ları birbirine eşittir.
 II. Görüntü ile cisim simetriktir.
III. Görüntünün boyu cismin boyundan küçük ve düzdür.
IV. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I, II ve III

D) I , II ve IV

 39. Işığın ortam değiştirirken izlediği yolu öğretmek isteyen 
bir öğretmen aşağıdaki gibi bir düzenek hazırlıyor.

Birbiri içerisine karışmayan A ve B sıvılarını eşit miktar-
da bir kabın içerisine dolduruyor. Daha sonra bir balonu 
iple A sıvısının içerisine sarkıtıyor.

Verilenlere göre balonu kesinlikle patlatmak için B 
sıvısında bulunan ışın, numaralarla belirtilmiş hangi 
noktadan gönderilmelidir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

10

20

30

40

50

K L M Aynalar

G
ör

ün
tü

nü
n 

bo
yu

 c
m

   I

Balon

Normal ortam

A sıvısı

B sıvısıII
III

IV

 40. Bir cismin tümsek aynadaki görüntüsü, ……........……

Verilen cümle hangi ifade ile tamamlanabilir?

A)  Ters ve küçüktür.

B)  Düz ve büyüktür.

C)  Düz ve küçüktür

D)  Eşit mesafededir.
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41. Aşağıda K, L ve M ile belirtilen aynalara ait bilgiler 
verilmiştir.

K: Görüntü her zaman düz ve cisimden küçük olur.
L: Cisim aynaya çok yakın mesafedeyken düz ve cisim-
den büyüktür.
M: Cisimle görüntü aynı boyda ve düzdür.

Buna göre K, L, M aynaları hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?

A) K
L
M

: Çukur
: Tümsek
: Düz

B) K
L
M

: Çukur
: Düz
: Tümsek

C) K
L
M 

: Tümsek
: Çukur
: Düz

D) K
L
M

: Tümsek
: Düz
: Çukur

  43. Güneş enerjisinin yaygın olarak olarak kullanım alanın-
dan bazıları verilmiştir.

• Su arıtma tesisleri
• Elektirik üretim tesisleri
• Güneş kollektörleri
• Yiyeceklerin kurutulması

Verilen örnekler ile aşağıdakilerden hangisi farklılık 
gösterir?

A) Evlerin çatısına yerleştirilen güneş panelleri sayesin-
de elektrik üretilir.

B) Düzlük arazilerde kurulacak güneş kolektörleri ile 
elektrik üretilip depolanabilir.

C) Deniz suları gibi tuzlu sular buharlaştırılabilir.

D) Güneşten gelen ışınların enerjisi ile rüzgâr türbinleri 
döndürülerek elektrik enerjisi üretilir. 

    44. Güneş enerjisi nasıl çalışır? Güneş ışınlarını oluşturan 
foton denilen küçük enerji paketlerinin dünyamıza enerji 
taşıması ile elde edilen enerjinin güneş enerjisi panelleri 
ile toplanarak elektrik üretme gibi amaçlarla kullanılma-
sı şeklinde ilerleyen bir sistem ile çalışır. Güneş enerjisi 
güneş ışımaya devam ettiği sürece kullanılabilecek bir 
enerji olduğundan her sektörde kullanılması mümkün 
olan bir enerji türüdür. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
artan enerji ihtiyacına alternatif olacak güneş enerjisi ge-
lecekte yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir 
paya sahip olacaktır.

Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılabilir?

A) Gelecekte elektrik enerjisinin üretimi güneş enerjisi 
sayesinde kolaylıkla elde edilebilir.

B) Güneş enerjisinin çevre üzerinde olumlu etkisi vardır.

C) Yenilenebilir enerji kaynaklarından en avantajlı olanı 
güneş enerjisidir.

D) Günümüzde kullanılan fosil yakıtlar tükense bile 
ışımaya devam ettiği sürece güneş enerjisi ile elektrik 
üretimine devam edilecektir.

 42. Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılana-
cağına ilişkin ileri sürülen fikirlerden hangisinin 
gerçekleşme olasılığı diğerlerine göre azdır?

A) Güneş enerjili ulaşım araçlarının sayısı artacaktır.

B) Güneş panelleri sayesinde depolanan enerji sürekli 
kullanılacaktır.

C) Sera gazı yayılmadığı için çevre kirliliğinde azalma 
olacaktır.

D) Güneş enerjisi ile üretilen elektrik fosil yakıtlardan 
daha pahalı hale gelecektir.



17

 45. Sarıkamış’a kayak yapmaya giden Merve Öğretmen,  
gözleri bozuk olduğundan uzakta bulunan Bayrak tepe-
deki bayrağı net bir şekilde görememiştir. 

Merve Öğretmen ne yaparsa uzakta bulunan bayrağı 
net bir şekilde görür?

A) Kalın kenarlı gözlükle gözlem yaparsa

B) İnce kenarlı teleskopla gözlem yaparsa

C) Periskopla gözlem yaparsa

D) İnce kenarlı gözlükle gözlem yaparsa

  46. Günlük hayatta kullanılan bazı araçlar verilmiştir. 

Buna göre yukarıdaki araçlardan hangileri mercek-
lerin günlük hayatta kullanıldığı yerlere örnektir?

A) Büyüteç - Periskop

B) Büyüteç - Dürbün - Mikroskop

C) Dürbün - Periskop - Mikroskop

D) Dürbün - Periskop

   47. Aşağıdakilerden hangisi güneş enerjisinin dezavan-
tajlarından değildir?

A) Güneş enerji santrallerinin yatırım maliyetlerinin 
yüksek olması

B) Bulutlu ve yağmurlu günlerde, güneş panellerinin 
veriminin azalması

C) Güneş santrali kurulumu için geniş arazilere gereksi-
nim duyulması

D) Park lambaları, trafik lambaları, işaret lambaları ve 
sokak lambalarının güneş pilleri ile çalışmasının 
daha az maliyetli olması

  48. Bir binanın beşinci katında oturan Ahmet, bahçelerine 
çiçek ekmiştir ve evlerinin camından çiçekleri seyreder.

Ahmet aşağıdaki aletlerden hangisini kullanırsa
çiçekleri daha yakından gözlemlemiş olur?

A) Periskop

B) Mikroskop

C) Teleskop

D) Dürbün

Büyüteç Mikroskop

Dürbün Periskop 
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 49. Işık hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Işık az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçtiğinde 
normale yaklaşarak kırılır.

B) Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama 
dik geçtiğinde kırılmaya uğramaz.

C) Havadan suyun içerisine bakan kişi suyu sığ (derin 
değilmiş) gibi görür.

D) Işık çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçtiğinde  
hızı azalır.

52. Aşağıda beyaz ışık altında bakılan sırasıyla kırmızı ve 
mavi renkli cisimlerin görüldüğü renkler verilmiştir.

Buna göre,

  I.   Beyaz ışık; kırmızı ve mavi ışığı içerir.
 II.   Renkli cisimler daima aydınlatıldıkları ışığın rengin   
       de görülür.
III.   Cisimler kendi rengindeki ışığı yansıtırlar, diğer   
       renkteki ışığı soğururlar.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I-II

B) I-III

C) II-III

D) I-II-III

51. “Cisimler bazı renkteki ışınları soğururken bazılarını 
yansıtır ve yansıttıkları ışının renginde görünür.”

Ali sırasıyla kırmızı, sarı, yeşil ve mavi ışınları cismin 
üzerine gönderiyor. Cisme hangi ışın gönderilirse cis-
min o ışının rengini aldığını gözlemliyor.

Buna göre cisim hangi renktedir?

A) Kırmızı

B) Sarı

C) Mavi

D) Beyaz

50. Aşağıdaki aletlerden hangisinde merceklerin kulla-
nım amacı yanlış verilmiştir?

A) Mercekler cisimleri yakınlaştırma özelliğinden dolayı 
teleskoplarda kullanılır.

B) Mercekler cisimleri büyütme özelliğinden dolayı 
mikroskoplarda kullanılır.

C) Mercekler ışığı toplama özelliğinden dolayı peris-
koplarda kullanır.

D) Mercekler cisimleri yakınlaştırma özelliğinden dolayı 
dürbünlerde kullanılır.

53. Ali yıl sonunda düzenlenecek mezuniyet töreninde mavi 
renkli bir takım elbise giyeceğini söylemiştir. Kırmızı ışık 
ile aydınlatılan salonda arkadaşları Ali’ye farklı bir renk 
takım elbise seçmesinin sebebini sormuştur. Ali ise renk 
tercihinin değişmediğini, üzerindeki takım elbisenin mavi 
renkte olduğunu söylemiştir.

Buna göre arkadaşları Ali’nin takım elbisesini hangi 
renkte görmüşlerdir?

A) Kırmızı

B) Mavi

C) Siyah

D) Yeşil
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54. Arkadaşları ile saklambaç oynayan Elif, ağacın arkasına 
saklandıktan sonra cebinden çıkardığı ayna ile saklandığı 
yerden ebeyi gözetlemiştir. Ebenin uzaklaştığı bir anda 
saklandığı yerden çıkıp sobelemiştir.

Elif’in kullandığı yöntemin benzeri hangisinde 
vardır?

A) Mikroskop

B) Teleskop

C) Periskop

D) Büyüteç

55. Üç arkadaş bir eğlence merkezinde duvardaki aynalara 
bakarak görüntüleri ile ilgili şu yorumları yapıyorlar. 

Ahmet: Kendimi olduğumdan daha büyük görüyorum.
Ali: Kendimi olduğum gibi görüyorum.
Cemal: Kendimi olduğumdan küçük görüyorum.

Buna göre Ahmet, Ali ve Cemal’in baktıkları ayna tür-
leri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

     Ahmet                       Ali                     Cemal

A) Tümsek                Tümsek                    Düz

B) Düz                         Düz                     Tümsek

C) Çukur                      Düz                     Tümsek

D) Tümsek                   Düz                      Çukur

  57. Okulda öğrendiği aynalar ve mercekler konusunda ürün 
tasarlamak isteyen Mehmet, bunun için kavşağa bir 
ayna yaparak kazaların önleyebileceğini düşünmektedir.
  
Mehmet hangi aynaları kullanırsa bu soruna çözüm 
bulmuş olur?

A) Tümsek ayna

B) Çukur ayna

C) Düz ayna ve çukur ayna

D) Düz ayna

 56. Güneşli bir yaz günü Ceren ile ailesi pikniğe gitmişlerdir. 
Piknik alanında boş cam şişelerinin ve cam parçalaları-
nın etrafta olduğunu görmüşlerdir. Ceren babasına boş 
şişelerin ve cam parçalarının mutlaka toplanması gerek-
tiğini söylemiştir.
 
Babası bunun nedenini sorduğunda Ceren hangi 
cevabı vermiş olabilir?

A) Cam şişeler düz ayna gibi ışığı yansıttığından orman 
yangınlarına sebep olabilir.

B) Cam şişeler ve cam parçaları kalın mercekler gibi 
ışığı dağıtabileceğinden orman yangınlarına sebep 
olabilir.

C) Cam şişeler tümsek aynalar gibi ışığı dağıtabilece-
ğinden orman yangınlarına sebep olabilir.

D) Cam şişeler ve cam parçaları ince kenarlı mercekler 
gibi ışığı bir noktada toplayabileceğinden orman yan-
gınlarına sebep olabilir.
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58. Ahmet kendi görüntüsünü ters ve eşit gösteren bir ayna 
kullanmak istemektedir.  

  I. Tümsek Ayna
 II. Çukur Ayna
III. Düz Ayna

Ahmet’in kullanacağı ayna aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Yanlız I

B) Yanlız II

C) I ve II

D) II ve III

  61. Periskop yapımında aşağıdaki ayna çeşitlerinden 
hangisi kullanılır?

A) Tümsek ayna

B) Düzlem ayna

C) Çukur ayna

D) Tümsek ayna - çukur ayna

59. Aynalar günlük hayatta çeşitli alanlarda kullanılır.

Yukarıda verilen ayna çeşidi hangisinde kullanılır?

A) Makyaj aynaları

B) Otomabil farları

C) Güvenlik aynaları

D) Güneş ocakları

60.  Aşağıda küresel aynaların kullanım alanları verilmiştir.

Bu aynalarda kullanılan ayna çeşitleri aşağıdakiler-
den hangisinde doğru verilmiştir?

A) K : Çukur
L : Tümsek
M: Tümsek
N: Tümsek

B) K : Çukur
L : Tümsek
M: Çukur
N: Tümsek

C) K : Tümsek
L : Çukur
M: Çukur
N: Tümsek

D) K : Tümsek
L : Çukur
M: Çukur
N: Çukur

 
  K: Mağazadaki güvenlik aynaları
  L: Makyaj aynaları
 M: Dişçi aynaları
  N: Otomobil farları
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63. Öğretmen öğrencilerine “Mercekler hayatımızın hangi 
alanlarında kullanılarak yaşamımızı kolaylaştırmıştır?” 
sorusunu sormuştur.

Öğretmenin sorusuna öğrencilerin verdiği cevap-
lardan hangisi yanlıştır?

A) Ömer: Mikroskop’un yapısındaki mercekler küçük 
canlıları büyük gösterir.

B) Rabia: Teleskop’un yapısındaki mercekler uzaktaki 
cisimleri yakın gösterir.

C) Nuran: El fenerindeki mercekler ışığı dağıtarak uzağı 
aydınlatır.

D) Ayşe: Ev camlarındaki mercekler dışarıyı daha net 
gösterirler.

 62. Bütün renkleri yansıtan cisimler beyaz, hiçbir rengi 
yansıtmayan (soğuran) cisimler siyah görünür. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) B)

C) D)

Beyaz

kırmızı ışık

   yeşil görünür

Yeşil

mavi ışık

siyah görünür

Sarı

 kırmızı görünür

Kırmızı

siyah görünür

   64. Aynalarda oluşan görüntülerle ilgili,

I.   Düz aynalarda cisim ile görüntünün boyu birbirine 
     eşittir.
II.  Çukur aynalarda, cisim nerede olursa olsun, oluşan  
     görüntü her zaman cisimden büyüktür.
III. Tümsek aynalarda, cisimden küçük ve ters görüntü 
     oluşur.
IV. Düz aynalarda görüntü, cisme göre simetriktir.

ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) II-III B) I-III

C) II-IV D) I-IV

  65. Aşağıdaki görselde ortam değiştiren ışığın izlediği yol 
verilmiştir.

Verilen görselle ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Işık kırılmıştır. 

B) Gelme açısı kırılma açısına eşittir.

C) Işık ışınının geçtiği ortamlar farklıdır.

D) Işık ışını az yoğun ortamdan çok yoğun ortama  
     geçmiştir.

kırmızı ışıkyeşil ışık
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68. Fen bilimleri sınavındaki aşağıda verilen doğru - yanlış 
sorularının her biri 10 puandır. 

(    ) Kalın kenarlı mercek miyop göz kusurunu  
       gidermede kullanılır.
(    ) Mercekler sadece büyüteçlerde kullanılır.
(    ) Her mercek uzağı yakın ve cisimleri büyük gösterir.

Bir öğrenci bu sorulara sırasıyla “doğru - yanlış - doğ-
ru” cevaplarını verdiğine göre kaç puan almıştır?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 25

 66. Aşağıdaki örneklerden hangisi güneş enerjisinin 
günlük yaşam ve uygulamalarına örnek değildir?

A) Elektrik üretiminde kullanılır.

B) Evlerde sıcak su elde etmek için kullanılır.

C) Trafik lambalarında ve yolların aydınlatma direklerinde  
     kullanılır.

D) Geri dönüşüm olaylarının tamamında kullanılır.

 67. Güneş enerjisinden yararlanılarak pek çok teknolojik 
araç geliştirilmiştir. Bu araçlardan bazıları güneş ener-
jisini ısı enerjisine dönüştürürken bazıları ise elektirik 
enerjisine dönüştürür.

Aşağıdakilerden hangisinde güneş enerjisinin 
dönüştürüldüğü farklı bir enerji türü kullanılır?

A) Hesap makineleri

B) Trafik ışıkları

C) Deniz suyundan tatlı su elde edilmesi

D) Cep telefonlarının şarj edilmesi

 69. Ömer görselde verilen aynaya bakmaktadır. 

Ömer’in baktığı ayna tümsek ayna olduğuna göre 
aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olur ?

A) B)

D)C)
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70. Aşağıda güneş enerjisinin bazı kullanım alanları verilmiştir.

Bu görsellerden ve bilgilerden yararlanarak güneş enerjisiyle ilgili,

I.  Sadece Dünya’da kullanılabilen bir enerjidir.
II. Farklı kullanım alanlarında farklı enerji türlerine dönüşümü sağlanabilir.
III.Güneş panellerindeki koyu renkli yüzeyler tarafından ışığın soğurulması ile sadece elektrik enerjisine dönüşebilir.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II

B)  I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Enerjisini güneş paneliyle 
güneşten sağlayan trafik 

lambası

Bünyesinde harcadığı enerjiyi 
güneş panelleriyle güneşten 

sağlayan yapay uydu

Güneş enerjisinden sıcak 
su elde etmek için kullanılan 

güneş kollektörü

71. Kol saati üzerinde yer alan güneş panelleri sayesinde şarj olan pillerde enerji depolanır ve saatin çalışması için ge-
rekli enerji buradan tedarik edilir. Bazı kol saatleri güneş enerjisiyle şarj olabilen pillere sahiptir. Saat durduğu zaman 
güneşe çıkarıldığında tekrar çalışmaya başlar.

Buna göre,

I.  Kol saati güneş panelleri ile çalıştığı için kullanılan enerji yenilenebilir enerji kaynağıdır.

II. Kol saati güneş panellerinin büyüklüğü daha fazla olsaydı, bu durum depoladığı güneş enerjisi miktarını etkilerdi.

III.Kol saati pillerinin enerji depolanabilmesi için bir süre ışık altında beklemesi gerekir.

IV.Bu saat güneş batımından sonra çalışmayacaktır.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

A) III-IV B) Yalnız IV

B) I-IV D) II-III

GÜNEŞ ENERJİ PANELİ
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 72. Merve Öğretmen 7/B sınıfına üç tür ayna getirmiştir. Öğrencilerden bir tür meteryal seçip aynada oluşan görüntüsünü 
çizmelerini istemiştir.

Sema, Ali ve Ayşe’nin materyallerinin gerçek boyları ve ayna karşısındaki durumları aşağıda verilmiştir.

Ali, Sema ve Ayşe’nin çizimleri aşağıdaki gibidir.

Buna göre,

I.   Sema’nın aynası düz aynadır.
II.  Ali, çukur aynadaki görüntüyü çizmiştir. 
III. Ayşe, tümsek aynada görüntü çizimi yapmıştır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I-III D) I-II-III

Sema Ali Ayşe

Sema Ali Ayşe
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 73. Fen bilimleri dersinde, düz-çukur- tümsek aynalarda oluşan görüntü özelliklerinin neler olduğu konusunda ödev alan 
Hakan, araştırma yapmış ve yaptığı araştırmanın sonuçlarını iki adımda rapor haline getirmiştir. I. Adımda, ayna çeşit-
lerinde oluşan görüntü özellikleri hakkında bilgi veren Hakan, II. Adımda  raporunu görsellerle desteklemiştir.

I.Adım:

AYNA ÇEŞİDİ GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ 

DÜZ AYNA
• Cisim ile oluşan görüntü , aynaya eşit uzaklıktadır.

• Cisim ile oluşan görüntü, aynı boyda ve düzdür.

ÇUKUR AYNA

• Cisim aynaya yakın bir mesafede ise, oluşan görüntü 
cisimden büyük ve düzdür.

• Cisim aynaya uzak bir mesafede ise, oluşan görüntü 
ters;cisimden küçük ya da aynı boyda olabilir.

TÜMSEK AYNA • Oluşan görüntü, cisimden küçük ve düzdür.

II.Adım:

         Düz ayna                                             Çukur ayna                                               Tümsek ayna

Hakan’ın yaptığı ödev incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) I. Adımda, ayna çeşitleri ile görüntü özellikleri doğru eşleştirilmiştir.

B) II. Adımda, düz aynaya ait olan görsel, I. Adımdaki düz aynaya ait görüntü özelliklerini yansıtmaktadır.

C) I. Adımda, çukur aynanın karşısında yer alan görüntü özellikleri ile tümsek aynanın karşısında yer alan görüntü 
özelliği yer değiştirmelidir.

D) II. Adımda, çukur aynaya ait olan görsel, çukur aynaların görüntü özelliklerinin hepsini yansıtmamaktadır.



26

Asal eksen Asal eksen Asal eksen

I.Kutu II.Kutu III.Kutu

Öğrenciler I.Kutu II.Kutu III.Kutu

Şükrü ince kenarlı kalın kenarlı kalın kenarlı

Ünal kalın kenarlı ince kenarlı kalın kenarlı

 74. Ali Öğretmen mercekler konusunda yapacağı etkinlik için ince ve kalın kenarlı mercekler ile ışınların karşı tarafa 
geçmesini sağlayan delikli kutuları kullanarak aşağıdaki düzenekleri  hazırlamıştır.

Öğrenciler mercekten kırılarak ilerleyen ışınların gitme yönüne bakarak kutuların içerisindeki merceklerin türlerini 
tahmin etmektedir. Her doğru tahmin 10 puan değerinde olup yanlış tahminler için puan verilmemektedir.

Öğrencilerden Şükrü ve Ünal’ın tahminleri aşağıdaki gibidir:

Etkinlik sonunda sadece bir öğrenci 30 puan almıştır ve Emre’nin Ünal’dan daha fazla puan aldığı bilinmektedir. 
Buna göre aşağıdaki tahminlerden hangisi Emre’ye ait olabilir?

A) Kalın kenarlı, kalın kenarlı, ince kenarlı

B) İnce kenarlı, kalın kenarlı, kalın kenarlı

C) Kalın kenarlı, kalın kenarlı, kalın kenarlı

D) İnce kenarlı, ince kenarlı, ince kenarlı
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1.

2.

a.  D              b.  Y               c.  D              d.  Y              e.  Y

1.  D              2.  D               3.  D              

CEVAP ANAHTARI

3.

K Ortamı

L Ortamı

M Ortamı

N Ortamı

O Ortamı

P Ortamı

R Ortamı

S Ortamı

Normal Normal

Normal Normal

dK > dL dN > dM

dO > dP dS  > dR

a) b)

c) d)
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4.

KİTAP

DERS

BAŞARI

AYNA

KİTAP

BAŞARI

DERSAYNA

5. a)

Odak 
Noktası

Odak 
Noktası

Odak 
Noktası

Odak 
Noktası

b)

c) d)

6.         a) dK  < dL                                                   b) dM > dN

asal eksen

asal eksen

asal eksen

asal eksen
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7.

8.  Çölde sıcaklık fazladır bu nedenle çölde yaşayan insanlar beyaz veya açık renkli kıyafetleri tercih ederler.   
      Çünkü beyaz veya açık renkli kıyafetler, güneş ışığını koyu renkli kıyafetlere göre daha fazla yansıtır. Böylece 
      çöl sıcağında insanların daha fazla ısınmalarının önüne geçilebilir.

        

  

KIRMIZI SİYAH SİYAH KIRMIZI

SİYAH YEŞİL SİYAH YEŞİL

SİYAH SİYAH MAVİ MAVİ

KIRMIZI YEŞİL MAVİ BEYAZ

Kitap rengi

Işık rengi

10.    2. Çıkış

9.     1.  Y              2.  D               3.  D              4.  Y              5.  D               6.  Y

11.    2. Çıkış

12.    a) II          b) III          c) I

13.    I) Newton             II) Beyaz            III) Soğurulma           IV) Yeşil                 V) Siyah
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14.

CÜMLELER DÜZ AYNA ÇUKUR AYNA TÜMSEK  AYNA

Bir çukurun parlatılıp ayna yapılmasıyla oluşur. x
Cisimlerin görüntülerini oluşturan düzgün yansı-

tıcı yüzeyli aynalardır. x
Işık ışınlarını dağıtan aynalardır. x

Otomobil farlarında kullanılan aynalardır. x
Işık ışınlarını toplayan aynalardır. x

15.    a) Tümsek b) Çukur   c) Düz                d) Çukur             e) Tümsek              f) Tümsek

  16.

b
e

m e r c e k y
ı s i y a h
r n z
ı c
l e

h i p e r m e t r o p k
a ü e

m n
s a y n a
e ç u k u r
k l

ı

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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17- B
18- C
19- B
20- B
21- D
22- D
23- B
24- D
25- B
26- D
27- D
28- C
29- C
30- A
31- D
32- D
33- D
34- D
35- C
36- D
37- D
38- D
39- C
40- C
41- C
42- D
43- D
44- D
45- A

46- B
47- D
48- D
49- D
50- C
51- D
52- B
53- C
54- C
55- C
56- D
57- A
58- B
59- C
60- D
61- B
62- B
63- D
64- A
65- B
66- D
67- C
68- B
69- C
70- A
71- B
72- D
73- C
74- C 


