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AYDINLANMA ve GÖLGE

1. Saydam olmayan karanlık ortamda özdeş X, Y top-
ları, noktasal I kaynağı ile perde arasına şekildeki 
gibi yerleştirilmiştir.

P
er

de

X

Y

I

Buna göre, perdede oluşan gölgenin şekli aşağı
dakilerden hangisi gibidir?

A) B) C)

D) E)

2. Say dam ol ma yan bir kü re ve 
kü pün, iki ›fl›k kay na €› kul la n› la-
rak per de de ki göl ge si fle kil de ki 
gi bi gö rü nü yor. 
Bu na gö re, bu sis tem afla €›
da ki ler den han gi si dir?

A) B)

C) D)

E)

 

3. Karanlık ortamda, saydam olmayan X ve Y çubukları 
şekildeki gibi eşit bölmeli düzleme yerleştirilmiştir.

perde

L

KM

P

N

YX

X çubuğunun gölgesinin uzunluğu, Y çubuğu
nun gölgesinin uzunluğunun iki katı olması için, 
noktasal ışık kaynağı K, L, M, N, P noktalar›ndan 
hangisine konulmalıdır?

A) K  B) L    C) M  D) N   E) P 

4. Bir ışık kaynağının önüne üstte X topu, altta Y topu 
olacak şekilde konulunca perdede oluşan gölgenin 
şekli Şekil I deki gibi oluyor. 

ekil I ekil II

Gölgenin  Şekil II deki gibi olması için,

I. X topu kaynağa yaklaştırılmalı
II. Perde toplara yaklaştırılmalı
III. Kaynak toplara yaklaştırılmalı

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

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

             D) I ya da III           E) II ya da III
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I II III5. Ka ran l›k bir or tam da K 
nok ta sal ›fl›k kay nak-
la r› ile top fle kil de ki gi bi 
yer lefl ti ril di €in de per de 
I, II, III ko nu mun day ken 
göl ge olu flu yor.

Bu na gö re, perde hangi konumlarda iken yal n›z 
ya r› göl ge olu flur?

A) Yal n›z I               B) Yal n›z  II               C) I ve II
                 D) II ve III                  E) I ve III

6. Ka ran l›k bir or tam da K ve L nok ta sal ›fl›k kay nak la r› 
ile X ve Y top la r› bir per de nin önü ne fle kil de ki gi bi 
yer lefl ti ril mifl tir.  

pe
rd

e

X Y

K L

Per de de olu flan tam göl ge nin ala n›,
 

I.  L kay na €› kal d› r› l›r sa
II.  X to pu kal d› r› l›r sa
III.  Y to pu kal d› r› l›r sa

 
ifl lem le rin den han gi le ri ya p› l›r sa de €ifl mez?

A) Yal n›z I                B) Yal n›z  II                C) I ve II
                D) II ve III               E) I ve III

7. Karanlık bir ortamda, küresel X ışık kaynağının önü-
ne Şekil I deki gibi saydam olmayan Y küresi konul-
muştur.

K

X

Şekil I Şekil II

Y

L M
N
P

Kaynağa; K, L, M, N ve P noktalarından bakan 
gözlemcilerden hangisi Şekil II deki görüntüyü 
görür?

A) K B) L C) M D) N E) P

8. Karanlık bir ortamda K noktasal ışık kaynağı ile X 
levhasından kesilmiş Y engeli bir perdenin önüne 
şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 

engel

X

K Y

p
er

d
e

Buna göre, 
I. Y engeli ok yönünde çekilirse
II. X engeli ok yönünde çekilirse
III. Perde ok yönünde çekilirse 
işlemlerinden hangileri yapılırsa perdedeki ay
dınlık bölgenin alanı artar? 
(Engel yeterince büyüktür.)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

                 D) II ve III               E) I ve III

X
Y

Z

9. 

Karanlık bir ortamdaki beyaz kürenin üstüne şekil-
deki gibi X, Y, Z paralel ışık veren lambalar yerleşti-
riliyor. Lambalar sırası ile tek tek açılınca aşağıdaki 
görüntüler oluşuyor.

I II III

Buna göre, hangi görüntü hangi lamba açılınca 
oluşmuştur?

  I II III                                                       
A)  X Y  Z
B)  Y Z  X
C)  Y X  Z
D)  X Z  Y
E)  Z X  Y 


