
IŞIĞIN KIRILMASI
TEST   01

301

1. Şekil I, II, III teki yanyana yerleştirilen K, L, M ortam-
larının kırılma indisleri arasındaki ilişki nK > nL > nM 
dir.
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Buna göre, ışığın izlediği yollardan hangisi doğru 
çizilmiş olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

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

2. Kırılma indisleri nX ve nY olan saydam Y ortamından 
saydam X ortamına a açısıyla gelen I ışını, q açısıyla 
kırılıyor.
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Buna göre, q kırılma açısını büyütmek için nX, nY 
ve a niceliklerinden hangileri tek başına artırıl
malıdır?

A) Yalnız a B) Yalnız nY C) Yalnız nX

            D) nY veya a              E) nX veya a

3. Saydam X ortam›ndan ge len tek renk li bir ›fl›n, say-
dam Y ortam›na fle kil de ki gi bi k› r› la rak ge çi yor.
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Bu na gö re,
 

I.  Y nin k› r›l ma in di si X in kin den bü yük tür.
II.  Y den X e ge len ay n› renk li ›fl›n için, s› n›r aç› s›  q 

dan büyüktür.
III.  q > r dir.

 
yar g› la r›n dan han gi le ri ke sin lik le do€ ru dur?

A) Yal n›z I               B) Yal n›z III                C) I ve II
                D) II ve III                  E) I ve III
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4. 

Saydam K ortamından, kırılma indisi farklı say
dam L ortamına şekildeki gibi gelen I ışını, şekil
deki yollardan hangisini izleyemez?

A) Yalnız 1 B) 1 ve 4  C) Yalnız 2

               D) 2 ve 4                E) 1 ve 2
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2α5. Kırılma indisleri nX, nY, 
nZ olan saydam X, Y, Z 
ortamlarında aynı renkli 
birbirine paralel I1 ve I2 
ışık ışınları şekildeki yol-
ları izliyor.

Buna göre, nX, nY, nZ 
arasındaki ilişki nedir?

A) nX > nY > nZ B) nY > nX > nZ

 C) nX > nY = nZ D) nX > nZ > nY

                        E) nY = nZ > nX

6. X, Y ve Z saydam ortamlarında, tek renkli I ışık ışını 
şekildeki yolu izlemektedir.
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Buna göre, ışının ortamlardaki hızları vX, vY, vZ 
arasındaki ilişki nedir?

A) vX > vY > vZ B) vY > vX > vZ

C) vZ = vX > vY  D) vZ > vY > vX

                          E) vZ > vX > vY

7. X, Y ve Z say dam or tam la r›n da, tek renkli I ›fl› n› n›n 
iz le di €i yol fle kil de ki gi bi dir. 
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Buna göre, or tam la r›n k› r›l ma in dis le ri nX, nY, nZ 
ara s›n da ki ilifl ki nedir?

A) nX = nY > nZ     B) nX > nZ > nY 

C) nZ > nY > nX D) nY > nX = nZ

                          E) nX > nY > nZ

8. Be yaz renk li I ›fl› n› L or ta m›n dan K or ta m› na gön-
de ril di €in de, sa r› ve mor ›fl› €›n iz le di €i yol fle kil de ki 
gi bi dir. 

q

K

L

I

sar›

mor

Bu na gö re, 
I.  Ye flil renk li ›fl›k K or ta m› na geç mifl tir.
II.  K›r m› z› renkli ›fl›k için s› n›r aç› s›  q dan küçüktür.
III.  Ma vi renkli ›fl›k tam yan s› ma ya par.

 
yar g› la r›n dan han gi le ri do€ ru dur?

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

9. Bir öğrenci, ışığın farklı saydam ortamlardaki davra-
nışında “tam yansıma” olayını gözlemlemek istiyor. 
Bunun için kurduğu düzenekte, K ortamından L or-
tamına gönderdiği ışının şekildeki gibi bir yol izledi-
ğini görüyor.
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Öğrencinin tam yansıma olayını gözlemleyebil
mesi için,

I. a açısını büyütmelidir.
II. Işını, L ortamından K ortamına göndermelidir.
III. Işını, ortamları ayıran yüzeye dik göndermelidir.

işlemlerinden hangilerini yapması gerekir?

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

                D) I ya da III           E) II ya da III


