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PRİZMALAR ve RENK

K›rm›z›

X

K

1. K›r m› z› renk li X per de-
si ne, k›r m› z› ›fl›k dü flü-
rü lü yor. 

Say dam, renk li K ca
m› n›n ar ka s›n dan ba
kan göz X perdesini k›r m› z› gördü€üne göre,

 
I.  K ca m› k›r m› z› ola bi lir.
II.  K ca m› sa r› ola bi lir.
III.  K ca m› yeflil ola bi lir.

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

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

2. fie kil de ki gi bi sa r›, k›r-
m› z›, ye flil cam lar dan 
ke si lip iç içe geçirilerek 
ha z›r lan m›fl cisimde üç-
gen flek lin de ki böl ge nin 
far ke dil me si isteniyor.

 
Buna göre,

 
I.  Sa r›
II.  Ye flil
III.  K›r m› z›

 
renk le rin de ki ›fl›k kay nak la r› n›n han gi le ri cam la
r›n ar ka s› na ko nul ma l› d›r?

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

3. Aynı maddeden yapılan eşit kütleli X ve Y cisimlerin-
den X kırmızı, Y yeşildir.

Buna göre,

I. Cisimler Güneş ışığına konulursa X'in iç enerjisi 
Y'ninkinden az artar.

II. X cismi sarı ışıkla aydınlatılırsa kırmızı görünür.
III. Y cismi mor ışığı soğurur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

            D) II ve III               E) I ve II

4. Bir öğrenci iki tane tam yansımalı prizma kullanarak 
ışığın doğrultusunu değiştirmek istiyor.

Buna göre, öğrenci en fazla kaç kez ışığın doğ
rultusunu değiştirebilir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

MagentaCyan YX

5. Karanlık bir ortamda 
beyaz zemin, mavi ve 
kırmızı renkli X ve Y 
ışıkları yayan fenerlerle 
aydınlatılınca şekildeki 
gibi bölgeler oluşuyor.

Buna göre,

I. Taralı alan aydınlıktır.
II. X ve Y bölgeleri yarı gölgedir.
III. Taralı bölgelerin rengi magenta görünür.

yagrılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

6. Karanlık bir ortamda beyaz, kırmızı, sarı, magenta 
ve mavi laleler vardır. Ortam kırmızı ışıkla aydınlatı-
lınca n1, sarı ışıkla aydınlatılınca n2, yeşil ışıkla ay-
dınlatılınca n3 tane lale algılanıyor.

Buna göre, n1, n2, n3 arasındaki ilişki nedir?

A) n1 > n2 = n3 B) n1 = n2 > n3

C) n1 > n3 > n2 D) n2 > n1 > n3

                       E) n2 > n1 = n3
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7. Renk kuramına göre, beyaz bir zemin için,

I. Aynı şiddette kırmızı, yeşil ve mavi ışıkla aynı 
anda aydınlatılırsa yine beyaz algılanır.

II. Mor ışıkla aydınlatılırsa, kırmızı ışıkla aydınlatıldı-
ğından fazla ısınır.

III. Üzerine sürülen kimyasal boya hangi rengi yan-
sıtıyorsa o renkte görünür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

8. Beyaz ışıkla aydınlatılan kırmızı, mavi, yeşil şeritleri 
olan zemine sarı filtreyle şekildeki gibi bakılıyor.

filtre

K

L

M

Buna göre,

I. K bölgesi kırmızı renkte görülür.
II. L bölgesi yeşil renkte görülür.
III. M bölgesi mavi renkte görülür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

9. Boya ve ışığın renkleri ile ilgili,

I. Ana boya renklerinin karışımı siyah rengi verir.
II. Ana ışık renklerinin karışımı beyaz rengi verir.
III. Magenta ışık renginin tamamlayıcısı yeşil ışıktır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

10. Yeşil futbol sahasında gece maçı yapılıyor. Sahanın 
ışıkları yakılınca yeşil ışık veriyor.

Buna göre, aşağıdaki renklerdeki toplardan han
gisi ile bu maçı yapmak zor olur?

A) Siyah B) Sarı C) Mor

             D) Kırmızı             E) Mavi

11. Şekildeki gibi aydınlatılan K ve L kitaplarına bakan 
gözlemciler K kitabını kırmızı, L kitabını sarı renkte 
görüyor.

K

kırmızı

kırmızı

L

sarı ışık

sarı

Buna göre,

I. K kitabının rengi kırmızıdır.
II. K kitabının rengi sarıdır.
III. L kitabının rengi yeşildir.

yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?

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

               D) I ve II                 E) I ve III

12. Beyaz renkli bir perde, X, Y, Z kaynakları ve saydam 
olmayan küre şekildeki gibi yerleştiriliyor.

K

X Y Z

L

KL arasındaki bölge sarı, diğer bölgeler beyaz 
görüldüğüne göre, X, Y, Z ışık kaynaklarının rengi 
ne olabilir?

     X      Y      Z
                                 
A) Kırmızı  Yeşil  Mavi
B) Mavi   Yeşil  Kırmızı
C) Yeşil   Mavi  Sarı
D) Mavi   Kırmızı  Sarı
E) Kırmızı  Mavi  Yeşil


