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405             

AÇIKLAMA: Sevgili gençler, aşağıdaki soruları çözerken Türkçe anlama, kavrama, çözümleme ve yorumlama 

yeteneğinizi geliştirirken 2. DERSİN KONUSU ile unuttuklarınızı hatırlama, belleğinizde olanları güncelleme fırsatı 

bulacaksınız.   

 Bu soruların yazarı, hatalı bulduğunuz soruları öğretmeninizle paylaşmanızı istiyor. Kolay gelsin. 

 
1. Işık ışınlarını saptıran ve ayrıştıran, saydam maddelerden yapılmış üçgen biçime prizma denir. Şaşılığın uzak ve 

yakında kaç derece olduğu prizma ile ölçülebilir. Uzağa bakarken açma kapatma testi yaparken küçükten büyüye 
göz önüne getirilen prizmalar ile göz hareketinin durduğu an kayma derecesini verir. Sonra yakın için uygulanır. 
Prizmalı teleskoplarda prizma kullanılır. Prizmalı teleskop bir prizma sistemi yardımıyla doğru görüntü veren 
astronomi teleskopudur. Bütün prizma sistemlerinde tam yansımadan yararlanılır ve bu nedenle yerlerine aynalar 
da kullanılabilir. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Prisma sistemlerinde yansımadan yararlanılır 
B) Bazı görme kusurları prizma ile ölçülür 
C) Teleskoplarda prizmadan yararlanılır 
D) Prizmanın biçimi saydam yapıdadır 
E) Elektronik cihazlarda prizma vardır 
 
2. Günümüzde en fazla merak edilen _________ biri de prisma konusudur. Birçok bireyler prismanın ne anlama 

geldiğini ve kullanımının nasıl olduğunu merak etmektedirler. Bununla birlikte fotoğraf çekimleri yapan birçok 
bireyler özellikle prisma uygulamasında zorluk yaşayabilmektedirler. Dolaysıyla çektikleri resimlere _________ 
özellik katabilmek adına bu harika uygulama hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler. PrDAisma; Fotoğraf 
düzenleme uygulamasıdır.  

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 
A) araçlardan – doğal 
B) konulardan – sanatsal 
C) makinelerden – sanatsal 
D) konulardan – kişisel bir 
E) insanlardan – boya ile ilgili 
 
3. Bir prizma, şeffaf bir malzemeden yapılmış ve iki düz yüzeyi birbirine açı yapan bir gereçtir. Ön görünüşü 

üçgen olan prizmaya giren bir ışık ışını __________ uğrar. Işık bir girişte bir de çıkışta kırınıma uğrar. Her iki 
__________ da aynı yönde olur 

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 
A) değişmeye – kırınım 
B) değişmeye – kırınım 
C) değişmeye – kırınım 
D) değişmeye – kırınım 
E) değişmeye – kırınım 
 
4. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir? 
A) Beyaz ışık, adeta renklerden oluşan bir tabloya benzer 
B) Beyaz ışık bir prizmadan geçirilince, renklerine ayrılır 
C) Prizmaya giren beyaz ışın demeti, bir renkler bandına ayrışır 
D) Bu renkler sırasıyla mor, mavi, yeşil, sarı, portakal ve kırmızıdır 
E) Bir prizmada teşekkül eden renkler bandına, görünür ışık tayfı adı verilir 
 
5. Beyaz ışık, bir gökkuşağının farklı renklerine sahiptir. Her bir ışığın rengi cam içinde diğerlerinden çok az farklı 

olan bir kırınım indisine sahiptir. Işık, prizmanın bir eğik yüzünden girdiği zaman kırınmaya uğrar. Işık aynı yönde iki 
kez kırınmaya uğrar. Bu olay bir girişte, bir de çıkışta olur. Her renk farklı olarak kırınıma uğrar. Örneğin, kırmızı ışık 
en az kırınıma, mor ışık en fazla kırınıma uğrar. Kırınımın bir sonucu olarak, tüm renkler ayrılırlar. Gök cisimleri ve 
yıldızlardaki elementler ortaya koydukları tayf ile belirlenebilirler. 



Bu parçada beyaz ışığın kırınımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 
A) Her renkteki ışığın farklı kırınıma uğradığına 
B) Aynı yöndeki ışığın iki kez kırınıma uğradığına 
C) Güneş ışınlarının kırınımla dünyaya geldiğine 
D) Beyaz ışığın farklı renklerden oluştuğuna 
E) Işığın prizmanın eğik yüzeyinde olduğuna 
 
6. (I) Birbirine eşit ve paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesi sonucu elde edilen cisme prizma denir. (II) 

Prizmalar, tabanlarının şekline göre ad alırlar. (III) Tabanları üçgen olan prizmalar, aynı zamanda “ışık prizması” 
adını da alı, diğerleri de üçgen prizma, dörtgen prizma, beşgen prizma gibi. (IV) Prizmaların önemli 
özelliklerinden biride ışığı kıran saydam bir cisim olmasıdır. (V) Diğerleri de sırayla; prizmaların yüzeyler arası 
açıları uygulamaya bağlı olarak değişir. (VI) Prizmalar genellikle camdan yapılır ancak saydam malzemelerden de 
yapılabilir. (VII) İki prizmayı üst üste koyarak doğrunun her iki tarafını birden görebiliriz.  

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 
A) II.     B) III.     C) IV.     D) V.      E) VI. 
 
7. Einstein ışık hızı için "Evren'in hız limiti" demişti. İddiasına göre ışıktan hızlı gitmek nedensellik prensibini 

ihlal etmek demekti. "Nedensellik" ilkesi basitçe bir neden ile sonucu arasında ilişki olması demektir. "Neden-
sonuç ilişkisi" olarak da bilinir. Nedensellik ilişkisinin bozulması ise mantık hatalarına neden olur. Buna bir örnek 
olarak, henüz tetiği çekmemişken, silahınızdan çıkacak merminin hedefi vurması örneğini verebiliriz. Işık hızını 
aşmak, bazı temel enerji yasalarını ihlal etmek anlamına gelir. Ancak bu yapılabilecek olursa, zamanda yolculuk 
bile mümkün olacaktır. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Işık hızının aşılması durumunda zamanda yolculuk yapılabileceğine 
B) Silahtan çıkacak merminin ışık hızını aşabileceğine 
C) Bazı mantık hatalarının nedensellik ilişkisinin bozulmasıyla alabileceğine 
D) Einstein iddiasına göre ışık hızını geçmenin mümkün olmayacağına 
E) Işık hızının aşılması durumunda bazı enerji yasalarının ihlal edilebileceğine 
     
8. Foton nedir? Elektromanyetik adı verilen _________ toplam enerjisini meydana getiren enerji parçacıklarına, 

foton adı verilmektedir. Elektromanyetik dalgalar, kendisini bir noktadan başka bir noktaya taşırken bu taşıma 
işlemi foton şeklinde _________ olmaktadır. Bu dalgaların uzaydaki hızı, ışık hızı ile aynıdır. Zaten elektromanyetik 
dalgalar ışık hızıyla birlikte ilerlerler.  

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?  
A) ışığın – yapay  
B) dalgaların – uygun  
C) enerjinin – taşınmayla  
D) dalgaların – taşınmayla  
E) dalgaların – doğal  
  
9. (I) Fotonlar elektromanyetik adı verilen dalgalarla birlikte taşınmaktadır. (II) Foton enerji parçacığının durağan 

haldeki ağırlığı sıfıra eşittir. (III) Fakat fotonlar kütlesi sıfır olmasına rağmen kütle çekiminden etkilenme özelliğine 
sahiptirler. (IV) Fotonların çevreye veya bir noktaya yayılımları dalgalar şeklinde meydana gelmektedir. (V) Fotonlar, 
dalgalar halinde boşlukta yayılabilirler ancak etkileşime dalgalar halinde giremezler.   

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?  
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V  
  
10. Işık hızına yaklaşınca zamanın yavaşlaması ve nihayetinde durması, hiçbir şeyin ışık hızını aşamıyor oluşunun 

bir diğer nedenidir. Çünkü ışık hızına ulaştıktan sonra daha fazla hızlanmaya çalışmak, en başta belirttiğimiz gibi 
mantık hatalarını doğurmaya başlatır. Zaman durduktan sonra daha fazla yavaşlayamaz; ancak eğer ki daha da 
hızlanacaksanız, zamanın daha da yavaşlaması gerekir. Bu mümkün değildir. Bu durum, bir arabayı yavaşlatıp 
tamamen durdurduktan sonra daha da yavaşlatmaya çalışmaya benzer. Frene ne kadar basarsanız basın, durduktan 
sonra "daha da" yavaşlamanız mümkün değildir.  

Yukarıdaki metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak yazılmıştır?  
A) Durmakta olan bir aracı yavaşlatabilir miyiz?  
B) Işık hızı mantık hatalarına neden olur mu?  
C) Işık hızıyla zaman arasında bir ilişki var mıdır?  
D) Durmuş, yerinde sayan zamanı yavaşlatmak mümkün mü?  



E) Işık hızını geçmek mümkün olur mu?  
  
11. (I) Günümüzde ışıktan hızlı hareket edebilmenin bilinen tek bir örneği vardır. (II) Bunu mümkün kılmak için 

hile yapmamız gerekir, madem biz ışık hızına çıkamıyoruz, ışığı yavaşlatabiliriz. (III) Bu durum da ışık su içerisinden 
geçerken olur. (IV) Unutmayın, evren içerisinde hiçbir şey saniyede 300.000 kilometreden hızlı gidemez. (V) Ancak 
bu hızda giden fotonlar, önlerindeki engeller arttırılarak yavaşlatılabilirler. (VI) Bunun en tipik örneğini su içerisinde 
görürüz, suyun içerisinde ışık, tüm hızının 3/4'üne kadar yavaşlar, yani %25 hız kaybeder.  

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?  
A) II      B) III      C) IV      D) V      E) VI  
  
12. Ne yazık ki teorik olarak ışık hızını aşmamız _________, çünkü bu evren ona izin vermemektedir. Belki 

öncelikle bir başka evrene geçer, ondan sonra ışık hızını aşabiliriz; ancak muhtemelen o evrenin de 
kendi _________ olacaktır. Bunlar, doğanın "dokusundan" kaynaklanan durumlardır.  

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?  
A) imkansızdır – sınırları  
B) doğrudur – beklentileri  
C) gerçek olabilir – sınırları  
D) gerçekleşebilir – kendine  
E) imkansızdır – fizikçileri  


