
5. ÜNİTE
IŞIĞIN YAYILMASI
Işığın Yayılması
Işığın Yansıması
Işığın Maddeyle Karşılaşması
Tam Gölge
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Fen Bilimleri öğretmeni yaptığı bir etkinlikte aşağıdaki tabloyu hazırlıyor.

Sınıfı iki gruba ayıran öğretmen, 1.gruba 1.sütundaki doğru ifadelere √, 2.gruba 2.sütundaki 
yanlış ifadelere X işareti koymalarını istiyor.
Aşağıda verilen işaretlenmiş tablolardan hangisi 1. gruba, hangisi 2. gruba aittir? 
Yazınız.

1. Grup                                                     2. Grup

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

ETKINLIK-1

1. Sütun 2. Sütun
Cisimleri görebilmek için ışığa ihtiyaç vardır. Işık, tek yönde yayılır.
Işık yayan kaynaklara, ışık kaynağı denir. Işık ışınları, doğrusal olarak yayılır.
Ay, ışık kaynağı değildir. Işık, gece ve gündüz farklı yayılır.

A

√

√

√

B

√

√

C

X

X

D

X

X

* Işık kaynağından çıkan ışık, doğrusal ve her yöne yayılır.
* Bir kaynaktan çıkan ışığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ışık ışını veya 

ışın denir.
* Bir cismi görebilmemiz için ışık gereklidir.
* Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.
* Doğal ve yapay ışık kaynaklarından çıkan ışık doğrusal yayılır.

Işığın Yayılması

AKLINDA BULUNSUN!
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"Bir kaynaktan çıkan ışığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ışık ışını veya ışın denir."
Aşağıda bazı ışık kaynaklarından yayılan ışınların çizimleri verilmiştir. 

Çizimi doğru olanları "√" ile işaretleyiniz.

ETKINLIK-2

Aşağıda verilen cümleler uygun ifadelerle tamamlanacaktır.

• Işık bir ..................................... çeşididir.
• Yıldızlar  .....................................  ışık kaynağıdır.
• Kaynağından çıkan ışık  .....................................  yayılır.
• Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere  .....................................  denir.
• Cisimleri görebilmemiz için  .....................................  gereklidir.

Cümleler tamamlandığında kaç numaralı ifade açıkta kalır? Yazınız. ...........................

ETKINLIK-3

doğrusal

doğal

enerji

ışık ışını

tek yönde

ışık

1

4 5 6

2 3
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Mumu gözlemleyen öğrencilerden sadece Tuğba mumun ışığını gördüğünü söylüyor.
Mumun ışığını Tuğba'nın görüp diğerlerinin görememesinin nedeni nedir? Açıklayınız.

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

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

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

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

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

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

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

Murat, Büşra, Tuğba ve Burak şekildeki borularla mumu gözlemliyorlar.

ETKINLIK-4

Murat Büşra

Tuğba Burak
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* Işık kaynağından çıkan ışınların bir yüzeye çarptıktan sonra geri dönmesine 
ışığın yansıması denir.

* Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir. 
* Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir. 
* Yansıma kanunları hem düzgün hem de dağınık yansıma için geçerlidir. 

Işığın Yansıması

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların numarasını yeşil kutucuğa, yanlış olanların 
numarasını kırmızı kutucuğa yazınız.

1. Işık kaynağından çıkan ışınların bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine  
     yansıma denir.
2. Yansıma yüzeyi ile 90°lik açı yapacak şekilde çizilen hayalî çizgiye yüzeyin normali denir.
3. Dalgalı suda düzgün yansıma gerçekleşir.
4. Dağınık yansıma pürüzlü yüzeylerde gerçekleşir.
5. Yansıma kuralları sadece düzgün yansıma için geçerlidir.
6. Gelme açısı, yansıma açısına eşittir.
7. Düzgün yansıma yapan yüzeylerde oluşan görüntü nettir.
8. Buruşuk alüminyum folyoda görüntü net oluşur.

ETKINLIK-5

AKLINDA BULUNSUN!
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ETKINLIK-6

Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yüzeylerde görülen yansıma çeşitlerini 
yazınız.

Düzgün ve dağınık yansıma ile ilgili verilen bilgiler aşağıdaki gibidir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Düzgün
alüminyum folyo 

Cilalı tahta 

Ayna

Buzlu cam

Kırık ayna

Buruşuk 
alüminyum folyo

Yeni araba

Durgun su

Düzgün yüzeylere gelen 
paralel ışık ışınlarının 
çarptığı yüzeyden paralel 
yansımasına düzgün 
yansıma denir.

Pürüzlü yüzeylere gelen 
paralel ışık ışınlarının 
çarptığı yüzeyden farklı 
yönlerde yansımasına 
dağınık yansıma denir.
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Aşağıdaki şekilde düzlem aynaya gönderilen ışık ışınının izlediği yol gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Gelen ışın hangi harf ile gösterilmiştir? ...................................................................

2. Yansıyan ışın hangi harf ile gösterilmiştir? .............................................................

3. Gelme açısı hangi harf ile gösterilmiştir? ................................................................

4. Yansıma açısı hangi harf ile gösterilmiştir? ............................................................

5. Yüzeyin normali hangi harf ile gösterilmiştir? ......................................................

6. Gelen ışın ile ayna arasındaki açı hangi harf ile gösterilmiştir? ........................

7. Yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı hangi harf ile gösterilmiştir? ..................

ETKINLIK-7

a

X Y
Z

b c

d
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Aşağıdaki şekillerde gelen ışın ve yansıyan ışınlar gösterilmiştir.
Işınların gelme ve yansıma açılarını hesaplayınız.

Gelme açısı: ................
Yansıma açısı: ............

Gelme açısı: ................
Yansıma açısı: ............

ETKINLIK-8

100o

Gelme açısı: ................
Yansıma açısı: ............

Gelme açısı: ................
Yansıma açısı: ............

Gelme açısı: ................
Yansıma açısı: ............

Gelme açısı: ................
Yansıma açısı: ............

N

N

50o

48o

N

15o

60o

30o
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Aşağıdaki cisimleri saydam, yarı saydam ve opak madde olarak gruplayınız.

SAYDAM MADDE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YARI SAYDAM MADDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPAK MADDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETKINLIK-9

pencere camı tahta kapı çelik 
tencere çay bardağı ayakkabı

buzlu cam beton duvar tül ayna şeffaf naylon 
poşet

yağlı kâğıt defter hava metal kaşık taş

* Maddeler ışığı geçirme durumlarına göre; saydam, yarı saydam ve opak madde 
olmak üzere üçe ayrılır.

* Işığın büyük bir kısmını geçiren maddelere saydam madde denir.
* Işığı kısmen geçiren maddelere yarı saydam madde denir.
* Işığı hiç geçirmeyen maddelere opak madde (saydam olmayan madde) denir.

Işığın Madde ile Karşılaşması

AKLINDA BULUNSUN!
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Şekildeki cisimleri ışığı geçirme durumlarına bakarak saydam, yarı saydam ve opak 
madde olarak belirtiniz ve bu maddelere üçer örnek yazınız.

Maddeden geçen ışınlar M
addeden geçen ışınlar

ETKINLIK-11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cümlelerdeki boşlukları uygun ifadeler ile tamamlayınız.

1. Işığı geçirmeyen maddelere ................................... madde denir.
2. Işığı geçiren maddelere .................................. madde denir.
3. Işığı az geçiren maddelere ..................................  madde denir.
4. Madde ışığı geçirme durumuna göre ..................................  ayrılır.
5. Saydam maddeye ........................... örnek verilebilir.
6. Opak maddeye ............................... örnek verilebilir.
7. Yarı saydam maddeye ....................................... örnek verilebilir.
8. Yarı saydam maddenin arkasındaki cismi ................................... görürüz.
9. Opak maddenin arkasındaki cismi ...................................
10. Saydam maddenin arkasındaki cismi ................................... görürüz.

ETKINLIK-10

sisli havayarı saydam görebiliriz

opaküçe su göremeyiz

saydam topraknet bulanık
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Aşağıdaki ifadeleri Doğru (D) ve Yanlış (Y) yollarını kullanarak değerlendirdiğinizde 
hangi çıkışa ulaşırsınız? İşaretleyiniz.

ETKINLIK-12
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Aşağıda verilen kavram haritasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.

ETKINLIK-13

yayar.

tümü geçer.

örnektir.örnektir.örnektir.

biraz geçer. geçmez.

Işık kaynağı

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

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

cam bardak

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

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

opak madde

...................................
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ETKINLIK-15

Aşağıdaki cisimlerin üzerine ışık düşürüldüğünde cisimlerden hangileri tam gölge 
oluşturur? "X" ile işaretleyiniz. 

ETKINLIK-14

Aşağıdakilerden hangileri tam gölge oluşumu için gereklidir? "X" ile işaretleyiniz.

Saydam Madde

Opak Madde

Işık Kaynağı

Yarı Saydam Madde

* Opak maddeler ışığı geçirmedikleri için arkalarında karanlık bölge oluşur. 
Oluşan bu bölgeye tam gölge denir.

* Tam gölgenin şekli cismin şekline benzer.
* Tam gölgenin büyüklüğü cismin ışık kaynağından uzaklığına, cismin perdeye 

uzaklığına ve cismin kendi büyüklüğüne bağlıdır.

Tam Gölge

Elma Kitap Ayna Top Hava

Cam Duvar Kalem Taş Su

AKLINDA BULUNSUN!
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ETKINLIK-16

Işık kaynağı önüne konulan opak cismin ekran üzerinde oluşan tam gölgesi şekildeki gibidir. 

Aşağıda verilen değişiklikler yapıldığında cismin gölge boyundaki değişimi "√" ile 
işaretleyiniz.

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.

1. (      ) Cismin boyu büyürse gölge boyu küçülür.

2. (      ) Gölgenin şekli, cismin şekline benzemez.

3. (      ) Opak cisimlerin arkasında tam gölge oluşur.

4. (      ) Cisimlerin arkasında ışık almayan karanlık bölgeye gölge denir.

5. (      ) Cismin gölgesinin boyu, cismin boyuna her zaman eşittir.

6. (      ) Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe gölge boyunu etkiler.

7. (      ) Cisim, ışık kaynağına yaklaştıkça gölge boyu büyür.

8. (      ) Cisim, perdeye yaklaştıkça gölge boyu küçülür.

9. (      ) Işık kaynağı cisimden uzaklaştıkça gölge boyu küçülür.

10. (      ) Tam gölge oluşumu için ışık kaynağına ihtiyaç yoktur.

ETKINLIK-17

Gölge Boyu

Artar Azalır

Ekran, cisme yaklaştırılıyor.
Işık kaynağı, cisimden uzaklaştırılıyor.
Cisim, ekrana yaklaştırılıyor.
Cisim, ışık kaynağına yaklaştırılıyor.
Ekran, cisimden uzaklaştırılıyor.
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Işık kaynağı önüne konulan şekildeki opak cisimlerin ekranda oluşacak tam gölgelerini 
ışınlar çizerek gösteriniz.

ETKINLIK-18

Işık kaynağı Cisim

Cisim

Cisim

Cisim

Ekran

Ekran

Ekran

Ekran

Işık kaynağı

Işık kaynağı

Işık kaynağı
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Caner, ışık kaynağı ile perde arasındaki noktalarda hareket ediyor ve gölge boyundaki 
değişimleri inceliyor.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Caner'in yaptığı aşağıdaki hareketlere göre gölge boyundaki değişimleri yazınız.

a. C noktasından B noktasına giderse gölge boyu .............................................................................

b. B noktasından A noktasına giderse gölge boyu .............................................................................

c. A noktasından C noktasına giderse gölge boyu .............................................................................

d. C noktasından D noktasına giderse gölge boyu .............................................................................

e. D noktasından F noktasına giderse gölge boyu .............................................................................

f. F noktasından A noktasına giderse gölge boyu .............................................................................

2. Caner, C noktasındayken ışık kaynağı B noktasına getirilirse gölge boyundaki    
    değişim ne olur? .................................................................................................................

3. Caner, hangi noktadayken gölge boyu en küçük olur?....................................................

4. Caner, hangi noktadayken gölge boyu en büyük olur?....................................................

ETKINLIK-19

Caner

Perde

CA B D E F
Işık kaynağı
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2. Aşağıdaki tabloda ışık ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden 
bir tanesi hatalıdır.

Hatalı bilgi çıkarıldığında tablonun şekli aşağıdakilerden hangisi olur?

Cilalı bir parke zeminde düzgün 
yansıma görülür.

Şimşek ve yıldırım doğal ışık 
kaynağıdır.

Işık doğrusal ve eğrisel yayılabilir. Işık her yönde yayılır.

A)

C)

B)

D)

1.  Ayna gibi düzgün ve parlak yüzeylerde düzgün yansıma meydana gelir.
K ışını, aynaların bulunduğu sisteme şekildeki gibi giriş yapıyor.

K ışını, aynalarda yansıma yaptıktan sonra hangi noktadan geçerek 
sistemi terk eder?
A) X                    B) Y                        C) Z                           D) T

T

Z

Y

X

K ışını

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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4.  Düzgün ve parlak bir yüzey üzerine, birbirine paralel olarak gönderilen ışınlar 
yüzeye çarptıktan sonra birbirine paralel olarak geri yansır. Buna düzgün yansıma 
denir. Bu yüzeylerde net bir görüntü oluşur. Pürüzlü bir yüzeye gönderilen ışınlar 
ise birbirine paralel olarak değil farklı yönlere doğru yansır. Işığın bu şekilde 
yansımasına dağınık yansıma denir. Bu yüzeylerde net bir görüntü oluşmaz.

Birbirinden farklı olan K ve L yüzeylerine gelen ışınlar ve bu ışınların yansımaları 
aşağıda gösterilmiştir.

   

K L

Verilen şekle göre, 
I.   K yüzeyi mermer olabilir.
II.  L yüzeyinde oluşan görüntü nettir.
III. K yüzeyinde düzgün yansıma, L yüzeyinde dağınık yansıma gerçekleşmiştir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III  D) I, II ve III

3. Işık kaynağından çıkan ışınlar, doğrusal olarak yayılır.
Yanan bir mumdan etrafa dağılan ışık ışınları şekildeki gibi çizilmiştir.

Buna göre, kaç numaralı çizim doğrudur?
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4

32

1 4
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5.  Yansıma olayında, gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıya gelme 
açısı, yansıyan ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıya yansıma açısı 
denir. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Düzgün ve pürüzsüz olan 
yansıtıcı yüzeye gönderilen K ışını şekildeki gibi yansımaktadır.

"d" açısı 20° olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) a açısı 70°dir.   B) b açısı 20°dir.
C) c açısı 70°dir.   D) c açısı d açısına eşittir.

a

K N

b c

d

6.  Gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya gelme açısı, yüzeyin 
normali ile yansıyan ışın arasındaki açıya da yansıma açısı denir.  
Aşağıdaki şekillerde gelen ışın ve yansıyan ışınlar verilmiştir.

Buna göre, hangi şekildeki gelme açısı en büyüktür?

30o

A)

55o

D)

35o

B)

50o

C)
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8. Gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıya gelme açısı denir. 
Düzlem aynaya gönderilen M ışınının ayna ile yaptığı açı şekildeki gibidir.

30O

M ışını

N

Düzlem Ayna 

M ışınının gelme açısı aşağıdakilerden hangisinin gelme açısı ile aynıdır?

A)

60O

B)

30O

D)

60O

C)

65O

7.  Gelen ışının yansıtıcı yüzeye çarptığı noktadan başlayarak yüzeye dik 
olarak çizilen çizgiye yüzeyin normali denir ve N harfi ile gösterilir. 
Normal ile yüzey arasındaki açı 90odir.

50o Y

N

30oX

N

Verilen şekle göre X ve Y açılarının toplamı kaç derecedir?
A) 30°                         B) 50°                      C) 60°                   D) 80°
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10.  Fen Bilimleri öğretmeni ışığın yansıması konusunu işledikten sonra sınıfa bir soru 
yöneltiyor ve sırayla öğrencilerden cevapları alıyor.
Sıranın kendisine gelmesini bekleyen Sude, sırası geldiğinde aşağıdaki cevabı veriyor.

Sude'nin cevabı doğru olduğuna göre öğretmenin sorduğu soru aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?
A) Pürüzlü yüzeylere örnek veriniz.
B) Görüntünün net olmadığı yüzeylere örnek veriniz. 
C) Dağınık yansıma yapan yüzeylere örnek veriniz.
D) Düzgün yansıma yapan yüzeylere örnek veriniz.

Durgun su yüzeyi örnek olarak verilebilir.

9.  Aşağıdaki tabloda ışık ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden doğru 
olanlara  emojili etiket, yanlış olanlara  emojili etiket yapıştırılarak tablo 
doldurulacaktır.

Işık doğrusal yayılır.

Işık bir engelle karşılaşmadığı sürece her yöne yayılır.
Işık boşlukta yayılamaz.

Tablo hatasız doldurulduğunda cevap aşağıdakilerden hangisi olur?

A) B) D)C)
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11. Saydam bir maddenin arkasındaki cismi net olarak görebilirken yarı saydam bir 
maddenin arkasındaki cismi net olarak göremeyiz. Opak maddeler ise ışığı hiç 
geçirmediğinden bu maddelerin arkasındaki cisimleri göremeyiz.

Mete ve Azra’nın verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Mete: Tencere kapağının altındaki kaşığı görebiliyorum.
Azra : Tencerenin içinde ne olduğunu göremiyorum.

Mete ve Azra'nın ifadelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tencere opak maddedir.
B) Kapak saydam maddedir.
C) Kapak çelikten yapılmış olabilir.
D) Tencere çelikten yapılmış olabilir.

12.   Işığı kısmen geçiren maddelere yarı saydam maddeler denir.
Yarı saydam malzemeden yapılan bir çadır için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?
A) Çadırın içi karanlık olur.
B) Çadırın içi aydınlık olur.
C) Çadırın içi net olarak görülmez.
D) Çadırın yapıldığı malzeme ışığı kısmen geçirir.

13.  Saydam maddelerin arkasındaki cisimler net olarak görülürken yarı saydam 
maddelerin arkasındaki cisimler net olarak görülmez. Opak maddeler ise ışığı 
geçirmediğinden dolayı bu maddelerin arkasındaki cisimler hiç görülmez.

Ömer, ailesi ile birlikte Türkiye’nin en büyük akvaryumlarından birine gittiğini ve 
akvaryumdaki canlıları hayranlıkla izlediğini söylüyor.
Ömer’in ifadesine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Akvaryumun yapıldığı malzeme ışığı geçirmez.
B) Içinde bulunduğumuz hava saydam maddedir. 
C) Balıkların içinde bulunduğu su saydam maddedir. 
D) Akvaryumun yapıldığı malzeme saydam maddedir.
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14.  Işık ışınları opak (saydam olmayan) bir cisme çarptığı zaman bu cismin içinden 
geçemez. Opak cisim, ışık ışınlarına engel olduğu için cismin arkasındaki yüzeyde 
karanlık bir bölge oluşur. Işık kaynağından hiç ışık almayan bu bölgeye tam gölge 
denir.
Aşağıdaki tabloda bazı cisimler verilmiştir. Öğrenciler tabloda tam gölge oluşturan 
cisimlerin bulunduğu kutuları boyayacaklarıdr.

porselen fincan cam bardak tahta kaşık
demir kapı şeffaf poşet taş duvar

Kutular boyandığında oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi olur?
A)

C)

B)

D)

15.  Verilen düzenekteki opak maddeler bağımsız olarak sağa ve sola hareket 
edebilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi perde üzerinde oluşabilecek gölgelerden biri olamaz?

Işık kaynağı

Perde

A) B) C) D)
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16.  Maddeler ışığı geçirme durumuna göre saydam maddeler, yarı saydam maddeler ve 
opak maddeler olmak üzere üç gruba ayrılırlar.
Aşağıdaki tabloda K, L, M maddelerinin ışığı geçirme durumları verilmiştir.

Madde Işığı Geçirme Durumu
K Işığı kısmen geçiriyor.
L Işığı geçirmiyor.
M Işığı iyi geçiriyor.

Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) K maddesi yarı saydamdır.
B) L maddesi yağlı kâğıt olabilir.
C) L maddesi ile kutu yapılırsa kutunun içindeki cisim görülmez.
D) M maddesi ile sürahi yapılırsa sürahinin içindeki sıvı net görülür.

17.  Aşağıda verilen opak cisim, ışık kaynağı ile perde arasında farklı konumlarda 
bulunmaktadır.

I.   Cismin ışık kaynağına uzaklığının gölge boyuna etkisi nasıldır? 
II.  Cismin perdeye uzaklığının gölge boyuna etkisi nasıldır? 
III. Işık kaynağının perdeye olan uzaklığının gölge boyuna etkisi nasıldır? 

Verilen düzeneklere göre yukarıdaki soruların hangisi ya da hangilerinin 
cevabı bulunabilir?
A) I  B) III       C) I ve II  D) I, II ve III

Işık kaynağı

Perde

Işık kaynağı

Perde
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19. Bir cismin gölge boyundaki değişimi gözlemlemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki 
aşamaları uygulayarak deney yapıyor.

1. Aşama: Bir cismi ışık kaynağı ile ekran arasına koyuyor ve tam gölge oluşturuyor.
2. Aşama: Cismin gölge boyunu 15 cm olarak ölçüyor.
3. Aşama: Işık kaynağını cisme yaklaştırıyor.
4. Aşama: Oluşan gölge boyunu ölçüyor ve ölçüm sonucunu not ediyor.

Öğrencinin yaptığı deneyde 4. aşama sonucunda cismin gölge boyu kaç cm 
olabilir?
A) 5  B) 10   C) 15   D) 20

18.  Tam gölgenin oluşabilmesi için ışık kaynağı ve opak (saydam olmayan) bir cisim 
gereklidir. Oluşan tam gölgenin şekli opak cismin şekli ile aynıdır.

Şekildeki gibi bir gölgeyi elde etmek için aşağıdaki cisimlerden  hangileri 
kullanılmalıdır?

A) 1 - 4  B) 1 - 2       C) 2 - 3  D) 1 - 2 - 3

1 2 3 4

Gölge
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20.  Gölge boyundaki değişime etki eden durumları gözlemlemek isteyen bir 
öğrenci aynı cismi kullanarak deneyler yapıyor.

Öğrencinin yaptığı deneyler aşağıdaki gibidir.
1. Deney: Işık kaynağı ile ekran arasına opak cisim koyuyor ve oluşan 
gölgenin boyunu ölçüyor.
2. Deney: 1. deney düzeneğinde bazı değişiklikler yaparak cismin oluşan 
gölgesinin boyunu tekrar ölçüyor ve elde ettiği sonuçlar ile aşağıdaki 
grafiği oluşturuyor.

Gölge Boyu (cm)

10 

5

Deney
1. Deney 2. Deney

Verilen bilgilere göre öğrencinin deney düzeneğinde yaptığı değişiklik 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ikinci deneyi farklı bir cisimle yapmıştır.
B) Ekranın yerini değiştirmeden ışık kaynağını cisme yaklaştırmıştır.
C) Işık kaynağının yerini değiştirmeden cismi ekrana yaklaştırmıştır.
D) Işık kaynağı ve cismin yerini değiştirmeden ekranı uzaklaştırmıştır.
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5. ÜNİTE: Işığın Yayılması

ETKİNLİK-1 
1. Grup: A tablosu 2. Grup: D tablosu

ETKİNLİK-2

√ √

ETKİNLİK-3 
• enerji
• doğal
• doğrusal
• ışık ışını
• ışık

3 numaralı ifade açıkta kalır. 

ETKİNLİK-4 
Işık doğrusal yayıldığı için şekli düz olan 
boruda ilerleyerek Tuğba'ya ulaşır ancak şekli  
doğrusal olmayan borularda gözlemciye kadar 
ulaşamaz.Bu nedenle Murat, Büşra ve Burak 
mumun ışığını göremezler.  

ETKİNLİK-5

1, 2, 4, 6, 7 3, 5, 8

ETKİNLİK-6 
düzgün alüminyum folyo: düzgün yasıma 
ayna: düzgün yansıma  
kırık ayna: dağınık yansıma  
yeni araba: düzgün yansıma  
cilalı tahta: düzgün yansıma 
buzlu cam: dağınık yansıma 
buruşuk alüminyum folyo: dağınık yansıma 
durgun su : düzgün yansıma 

CEVAP ANAHTARI 
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ETKİNLİK-11 
Daire: Opak madde; metal kaşık, ağaç, insan 
Dikdörtgen: Saydam madde; cam, hava, su  
Altıgen: Yarı saydam madde; tül, yağlı kâğıt, 
buzlu cam

ETKİNLİK-12 
3. Çıkış.

ETKİNLİK-13

yayar

tümü geçer

örnektir örnektir örnektir

biraz geçer geçmez

ışık 
kaynağı

ışık

saydam 
madde

cam 
bardak

yarı 
saydam 
madde

yağlı 
kâğıt

opak 
madde

tahta

ETKİNLİK-14 
Işık Kaynağı, Opak Madde

ETKİNLİK-15  
elma, kitap, ayna, top, duvar, kalem, taş

ETKİNLİK-16 

Gölge Boyu
Artar Azalır

Ekran, cisme 
yaklaştırılıyor. √

Işık kaynağı, cisimden 
uzaklaştırılıyor. √

Cisim, ekrana 
yaklaştırılıyor. √

Cisim, ışık kaynağına 
yaklaştırılıyor. √

Ekran, cisimden 
uzaklaştırılıyor. √

ETKİNLİK-7 
1. Z 2. X 3. c 4. b
5. Y 6. d 7. a

ETKİNLİK-8

Gelme açısı: 42o

Yansıma açısı: 42o
Gelme açısı: 50O

Yansıma açısı: 50o

50o50o

N

Gelme açısı: 60o

Yansıma açısı:60o

N

60o60o

48o

42o 42o

N

Gelme açısı: 75o

Yansıma açısı: 75o

15o

N

75o75o

Gelme açısı: 40o

Yansıma açısı: 40o

N

50o

40o40o

Gelme açısı: 60o

Yansıma açısı: 60o

60o

60o

30o

ETKİNLİK-9 
Saydam madde: pencere camı, çay bardağı, 
şeffaf naylon poşet, hava 
Yarı saydam madde: buzlu cam, tül, yağlı 
kâğıt  
Opak madde: tahta kapı, çelik tencere, beton 
duvar, ayna, ayakkabı, defter, metal kaşık, taş

ETKİNLİK-10 
1. opak 6. toprak
2. saydam 7. sisli hava
3. yarı saydam 8. bulanık
4. üçe 9. göremeyiz
5. su 10. net

CEVAP ANAHTARI 
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ETKİNLİK-17 
1. Y 2. Y 3. D 4. D 5. Y
6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y

ETKİNLİK-18

Işık 
kaynağı

Işık 
kaynağı

Işık 
kaynağı

Işık 
kaynağı

Cisim

Cisim

Cisim

Cisim

Ekran

Ekran

Ekran

Ekran

ETKİNLİK-19 
1. 
a. büyür b. büyür c. küçülür
d. küçülür       e. küçülür      f. büyür
2. büyür 3. F 4. A

5.Ünite Değerlendirme Soruları

1. B 2. A 3. B 4. B 5. C
6. A 7. D 8. D 9. C 10. D
11. C 12. A 13. A 14. C 15. D
16. B 17. C 18. B 19. D 20. C

CEVAP ANAHTARI 




