
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
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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.

6 Dalgıçlığa merak saran Mehmet dalmaya hazırlanırken
su yüzeyinde su kaplumbağasını görüyor.
Kaplumbağanın 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

Görselde ışının P ortamından S ortamına geçerken
izlediği yol verilmiştir.

Aşağıdaki cisimlerden hangisi farklı yoğunluktaki
bir ortama geçen ışık ışınının izlediği yola ait olamaz?
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4 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

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 olarak
nitelendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine
ulaşılır?
A) D-Y-Y-D
B) Y-D-Y-D
C) Y-Y-Y-D
D) Y-D-D-D
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Buna göre görsele bakılarak aşağıdakilerden hangisi
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 doğrultusu
değişmemiştir.
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Bodrum Evlerinin Özellikleri
Bodrum ziyaretçilerini ilk olarak bembeyaz evleri ile
etkiliyor. 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 durumunda
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.

Aşağıda verilen olayların hangisinde mercekler
kullanılmaz?
A) İşitme testleri yapılırken
B) Göz kusurlarının tedavisinde
C) Gök cisimlerinin gözlenmesinde
D) Mikroskopla inceleme yapılırken

Ayşe makyaj aynasında oluşan görüntüsünün
banyodaki aynada oluşan görüntüsünden farklı
olduğunu tespit ediyor. Bu farklılığın nedenini
aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) Makyaj aynası banyodaki aynadan daha küçük
olduğu için farklı görünmüştür.
B) Tümsek aynada görüntü büyüdüğünden kendini
farklı görmüştür.
C) Düz aynada görüntü normale göre simetrik
olduğundan farklı görmüştür.
D) Makyaj aynası çukur ayna olduğu için görüntüsü düz
aynaya göre normalden büyük görünmüştür.

Boyu 40 cm olan bir cismin K, L ve M aynalarında
oluşan görüntülerinin boyları aşağıdaki grafikte
verilmiştir
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10 Piknik sonunda bir baba çocuklarını çöpleri
toplamaları konusunda uyarır. Özellikle cam
şişelerin yangın çıkarabileceğini söyler. Cam
şişelerin neden yangına sebep olduğunu soran
çocuklar babalarından; “Çünkü cam
şişeler.................özelliği gösterir.” cevabını alır.
Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Tümsek ayna
B) Düz ayna
C) Kalın kenarlı mercek
D) İnce kenarlı mercek

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

13 Ayşe elindeki cismi düz aynanın önüne koyuyor.
Buna göre,
I. Cismin ve oluşan görüntünün aynaya olan uzaklıkları
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



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

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

18 Sarıkamış’a kayak yapmaya giden Merve Öğretmen,
gözleri bozuk olduğundan uzakta bulunan Bayrak
tepedeki
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

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 19

Birbiri içerisine
karışmayan A ve B
sıvılarını eşit miktarda
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
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16 Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılanacağına
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.

20 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 türleri
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
    Ahmet- Ali -Cemal
A) Tümsek- Tümsek -Düz
B) Düz -Düz- Tümsek
C) Çukur- Düz -Tümsek
D) Tümsek- Düz -Çukur
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CEVAP ANAHTARI

1.B
2.B
3.D
4.D
5.B
6.B
7.D
8.C
9.A
10.D

11.D
12.D
13.D
14.C
15.C
16.D
17.A
18.A
19.D
20.C

 


