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Test 1 in Çözümleri
1. Mavi cam,mavi ışığı çok geçirir, mavinin komşu-

su olan yeşil  ve moru göremeyeceğimiz kadar az 

geçirir. Mavi renkli gözlük camı kırmızı ve sarıyı 

geçirmez, yeşili de az geçirir. Buna göre Altan, kır-

mızı, sarı ve yeşili siyah görür.

Cevap C dir.

2. Beyaz renkli cisimler, üzerine düşen bütün renk-

leri yansıtır. Renkli cisimler ise hangi renkte ise 

o renkteki ışığı yansıtır. Komşu renkleri göreme-

yeceğimiz kadar az yansıtır. Sarı renkli tişört hem 

sarıyı hem kırmızıyı, hem de yeşili yansıtır. Buna 

göre, Semih’in tişörtü kırmızı, Ayça’nınki sarı veya 

beyaz, Bora’nınki de yeşil olmalıdır.

Cevap A dır.

3. Mavi renkli yüzey kendi rengini çok yansıtır, komşu 

renkler olan yeşil ve moru göremeyeceğimiz kadar 

az yansıtır. Yani mavi ışık bulunan odada sadece 

mavi bölge görünür. Sarı bölge mavi değil siyah 

görünür.

Cevap D dir.

4. Beyaz, kırmızı ve sarı renkli zeminler kırmızı ışığı 

yansıtır. Yani I ve II de tebeşir ile zemin ayırt edi-

lemez. III. te mavi tebeşir siyah, beyaz zemin kır-

mızı görüneceği için tebeşir ile zemin ayırt edilebi-

lir.

Cevap C dir.

5. Filtre hangi renkte ise o rengi geçirir. Ancak sarı 

renkli filtre hem sarıyı, hem kırmızıyı hem de yeşi-

li geçirir. K filtresi bu üç rengi de geçirdiğine göre 

sarı renklidir. L filtresi sadece kırmızıyı geçirdiğine 

göre kırmızı renklidir. Öyleyse Şekil II de sadece 

kırmızı ışık geçecektir.

Cevap E dir.

6. Mavi filtre maviyi geçirir. Beyaz kitap maviyi yan-

sıtır. Ancak yeşil gözlük maviyi göremeyeceğimiz 

kadar az geçirir. Yani kitap siyah görünür.

Cevap B dir.

7. Kırmızı filtre yeşil ışığı geçirmez. O yüzden filtre-

lerin yerlerinin değiştirilmesi işe yaramaz. Sadece 

yeşil filtre yeşili görmemizi sağlar. Nihat’ın ceva-

bı doğrudur. Sarı filtre yeşili geçirdiği için Ömer’in 

cevabı da doğrudur.

Cevap D dir.

8. Kırmızı ve beyaz yüzeyler kırmızı ışığı yansıtır. 

Yani kırmızı fincan kamufle olur. Yeşil ve mavi fin-

canlar kırmızıyı yansıtmadığı için siyah görünür. 

Yani kamufle olmazlar.

Cevap A dır.

9. Mavi filtre mavi ışığı geçirir. Ancak yeşil filtre mavi 

ışığı geçirmediği için K gözlemcisi siyah görür.

 Kırmızı filtre kırmızı ışığı geçirir. Ancak Yeşil filtre 

kırmızı ışığı geçirmediği için L gözlemcisi de siyah 

görür.

 Yeşil filtre yeşil ışığı geçirir. Kırmızı filtre yeşil ışığı 

geçirmediği için M gözlemcisi de siyah görür. Sarı 

filtre yeşil ışığı geçirdiği için N gözlemcisi yeşil 

görür.

Cevap E dir.

10. Deniz suyunun yeşilimsi mavi görülmesi için göze 

kırmızı ışık gelmemelidir. Su molekülleri kırmı-

zı renkli ışığı soğurduğu için deniz suyu yeşilimsi 

mavi görünür.

Cevap A dır.
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2 Ünite 4      Optik

11. Beyaz tebeşir kırmızı göründüğüne göre X lamba-

sı kırmızı renkli ışık vermektedir. Turuncu tebeşirin 

turuncu görünebilmesi için Y lambasının turun-

cu veya beyaz ışık vermesi gerekir. Mavi tebeşir 

siyah göründüğüne göre Z lambası mavi, magen-

ta ve beyaz olamaz.

Cevap B dir.

12. Atmosferde en çok saçılan renk mor renkli ışıktır.

Cevap E dir.

13. Kırmızı ışık en az saçıldığı için atmosfer içinde en 

uzun yol alabilir.

Cevap D dir.

14. Beyaz ışığın tamamı beyaz perdede yansımaya 

uğrar. Kenan’ın söylediği doğrudur.

 I, II ve III numaralı düzeneklerin hepsinde kırmı-

zı ışık yansıdığı için bu perdeler kırmızı görünür. I, 

II ve III numaralı düzeneklerin hepsinde yansıyan 

kırmızı ışık miktarı aynıdır. Yani Nadide ve Ali’nin 

söyledikleri yanlıştır.

Cevap A dır.

15. Beyaz gül üzerine düşen bütün renkleri yansıtır. 

Kırmızı cam sadece kırmızı ışığı geçirdiği için Avni 

gülü kırmızı görür.

 Kırmızı gül sadece kırmızı ışığı yansıtır. Mavi cam 

kırmızı ışığı geçirmediği için Ayperi gülü siyah 

görür.

Cevap D dir.

16. Yeşil filtre sadece yeşil ışığı geçirir. Beyaz ve sarı 

bilyeler yeşil ışığı yansıttığı için iki tane yeşil bilye 

görünür. Kırmızı ve mavi bilyeler yeşil ışığı yansıt-

madığı için siyah görünürler.

Cevap C dir.

Test 2 nin Çözümleri
1. 
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 XY ve YZ bölgesine yeşil ve mavi renkler düştüğü 

için bu bölge cyan görünür.

 ZT bölgesine ışık düşmediği için bu bölge siyah 

görünür.

Cevap B dir.

2. Kırmızı filtre sadece kırmızı ışığı geçirdiği için K 

ışını kırmızıdır. Yeşil filtre sadece yeşil ışığı geçir-

diği için L ışığı yeşil veya beyazdır. M filtresi mavi 

ışığı geçirmediği için mavi veya saydam değildir.

Cevap C dir.

3. Mavi ve yeşil bilyeler kırmızı ışığı yansıtmadığı için 

siyah görünür. Buna göre, Şekil I de iki siyah bilye 

görünür.

 Kırmızı ve mavi bilyeler yeşil ışığı yansıtmadı-

ğı için siyah görünürler. Şekil II de iki siyah bilye 

görünür.

Cevap A dır.

4. 

top

yeşil mavi

M

K

L

beyaz perde

 M bölgesine hem mavi hem de yeşil ışık düştü-

ğü için bu bölge cyan görünür. L bölgesine sade-

ce yeşil ışık düştüğü için yeşil görünür. K bölgesi-

ne ışık düşmediği için siyah görünür.

Cevap E dir.
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5. Y  ışık verirken levha, mavi ve yeşil göründüğüne 

göre Y lambası beyaz ışık (veya cyan ışık) verir. 

Z ışık verirken levha, mavi ve siyah göründüğüne 

göre Z lambası mavi ışık verir. Bu bilgilerden lev-

hanın bir tarafının mavi diğer tarafının yeşil oldu-

ğunu anlayabiliriz. Buna göre X lambası mavi, 

yeşil veya sarı ışık vermemelidir.

Cevap C dir.

6. I. bölgeye her iki kaynaktan ışık düşmektedir. 

Cyan, yeşil ve mavi ışığın üst üste gelmesiyle olu-

şur. II. bölgeye sadece R kaynağından ışık düştü-

ğüne göre, R mavidir. Buna göre, P de yeşil olma-

lıdır.

Cevap E dir.

7. Beyaz yüzey bütün renkleri yansıtır. Sarı cam, 

sarı, kırmızı ve yeşil ışığı geçirir. Bu renklerin üst 

üstte gelmesiyle sarı renk oluşur. Yani B sarı görü-

nür. Yeşil yüzey yeşili yansıtır ve sarı gözlük de 

yeşili geçirdiği için Y yeşil görünür. Kırmızı yüzey 

kırmızıyı yansıtır ve sarı gözlük de kırmızıyı geçir-

diği için K kırmızı görünür. Mavi yüzey mavi ışığı 

yansıtır. Ancak sarı cam mavi ışığı geçirmediği için 

M siyah görünür.

Cevap D dir.

8. KL bölgesine ışık düşmediği için siyah görünür. 

LM bölgesine sadece kırmızı ışık düştüğü için kır-

mızı görünür. NM bölgesine hem kırmızı hem de 

yeşil ışık düştüğü için sarı görünür.

Cevap C dir.

9. Fatih kalemi yeşil, Sinan da kırmızı görmektedir. 

Mavi kalem kırmızı ışığı yansıtmadığı için Filiz 

kalemi siyah görür.

Cevap B dir.

10. Kırmızı filtre kırmızı ışığı geçirir. Turuncu ışığı da 

göremeyeceğimiz kadar az geçirir. Salih kırmızı 

görür.

 Sarı filtre sarı, kırmızı ve yeşil ışığı geçirir. Filtreye 

kırmızı ışık geldiği için Nuh kırmızı görür.

Cevap B dir.

11. Kitap kırmızı, beyaz ve sarı olabilir. Çünkü bun-

ların üçü de kırmızı ışığı yansıtır. Kalem kırmızı, 

beyaz veya sarı olamaz. Tişört sarı ışık altında kır-

mızı göründüğüne göre, tişört kırmızı renklidir.

Cevap B dir.

12. Mavi filtre mavi ışığı geçirir, fakat sarı filtre geçir-

mez. O yüzden beyaz fincan siyah görünür. 

     Cyan fincan mavi ve yeşil ışığı yansıtır. Sarı filtre 

maviyi geçirmez, yeşili geçirdiği için cyan fincan 

yeşil görünür.

Cevap D dir.

13. Aysu kitabı siyah görür. Onur kitabı kırmızı görür. 

Ali kitabı siyah görür. Hesna da kitabı siyah görür.

Cevap A dır.

14. Erol beyaz kısmı mavi gördüğüne göre gözlük 

camı mavidir. Hülya beyazı yeşil gördüğüne göre 

gözlük camı yeşildir.

Cevap C dir.

15. Kırmızı yüzey kırmızı yansıtır. mavi gözlük kırmızı-

yı geçirmez. O yüzden siyah görünür.

     Mavi yüzey maviyi yansıtır. Mavi gözlük yansıyan 

maviyi geçireceği için mavi görünür.

      Beyaz yüzey bütün renkleri yansıtır. Yansıyan renk-

lerden sadece mavi, mavi gözlükten geçeceği için 

mavi görünür. 

      Yeşil yüzey yeşili yansıtır. Ancak mavi gözlük yeşi-

li geçirmez ve siyah görünür.

Cevap A dır.

16. Mavi filtreden yalnızca mavi ışık geçer. Bu neden-

le tablonun beyaz kısım mavi, kırmızı ve yeşil 

kısımları siyah, mavi kısmı ise mavi görünür.

                                                             Cevap E dir.
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17.  Işık renkleri için;

  kırmızı + mavi = magenta

  kırmızı + yeşil = sarı

  yeşil + mavi = cyan

  olduğundan her üçü de doğrudur.

Cevap E dir.

18.  A seçeneğinde Kırmızı filtre üzerine beyaz ışık 

düşürülmüş. Bu filtre kırmızı ışığı tam olarak geçi-

rir. Kırmızının komşularını az geçirir. Az geçen 

ışınlar göz tarafından fark edilmeyeceği için sade-

ce kırmızının geçtiğini söyleriz.

  B seçeneğinde mavi ışık sarı filtre üzerine düşürül-

müş. Sarı filtre mavi ışığı geçirmez.

  C seçeneğinde beyaz ışık sarı filtre üzerine düşü-

rülmüş. Sarı filtre kırmızı, sarı ve yeşil renkleri net 

olarak geçirir.

  D seçeneğinde cyan filtre üzerine kırmızı, mavi ve 

yeşil ışık düşürülmüş. Cyan filtre gerçekte mavi ve 

yeşili geçirir ama kırmızıyı geçirmez. 

Cevap D dir.
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Test 3 (Çıkmış Sınav Soruları)
1. Beyaz tebeşir renkli gözlükle mavi göründüğüne 

göre gözlük camı sadece mavi ışığı geçirmektedir.

 Beyaz tebeşire kırmızı ışık gönderdiğimiz zaman 

kırmızı ışığı yansıtır. Ancak mavi gözlük kırmızı 

ışığı geçirmediği için tebeşir siyah görünür.

Cevap E dir.

2. Kızdırılan bir çelik parçasının rengi, sıcaklık art-

tıkça renk spektrumundaki sıraya göre değişir, en 

sonunda da beyaz olur. Buna göre çelik, sarı renk 

verdiğinde sıcaklığı 900 °C den büyük, 1200 °C 

den de küçük olmalıdır.

Cevap B dir.

3. Sarı filtre kırmızı, sarı ve yeşili geçirdiği için K filt-

resi sarıdır. Yeşil filtre sadece yeşili geçirdiği için, L 

filtresi yeşildir. Her iki filtreden de geçen ortak renk 

yeşildir.

Cevap C dir.

4. I bölgesine sadece kırmızı ışık düştüğü için bu 

bölge kırmızı görünür.

 II bölgesine hem kırmızı hem de yeşil ışık düştüğü 

için bu bölge sarı görünür.

 III bölgesine sadece yeşil ışık düştüğü için bu 

bölge yeşil görünür.

 IV bölgesine ışık düşmediği için bu bölge siyah 

görünür.

Cevap B dir.

5. P bölgesi kırmızı ışık bölgesinde olduğundan kır-

mızı görünür.

 R bölgesine hem kırmızı ışık hem de yeşil ışık düş-

mektedir. Kırmızı ve yeşil ışığın karışımı sarı oldu-

ğuna göre, R bölgesi sarı görünür.

 S bölgesine sadece yeşil ışık düştüğü için bu 

bölge yeşil görünür.

 

perde

K (kırmızı) Y (yeşil)
S

R

P

krmz şk
bölgesi

yeşil şk
bölgesi

Cevap A dır.

6. Kırmızı perde sadece kırmızı ışığı yansıtır, mavi 

ve yeşil ışığı soğurur. O yüzden taralı bölge kırmı-

zı görünür.

Cevap A dir.

7. Prizma 
3

1  devir

O

sarı

yeşil

mavi

mor

kırmızı

turuncu

K

L

yaparsa şekildeki 

durum gerçekleşir. 

Buna göre, mor 

yüzey her iki göz-

lemci tarafından 

görünür.

Cevap E dir.

8. Filtreler yokken aydınlanma şiddetine E2 = 100 Ix 

dersek, ·E lx50
100

40
201 = =   olur.

 ,
E

E

100

20
0 20

2

1
= =   bulunur.

Cevap B dir.

9. Gözümüz sadece kırmızı, yeşil ve mavi ışığa 

duyarlıdır. O yüzden bu renklere ana renkler denir. 

Diğer bütün ışık renkleri bu üç rengi kullanarak 

açıklanabilir.

Cevap A dır.
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10. I. Işığı oluşturan tüm renkler birleştiğinde beyaz 

ışık elde edilir. Bu nedenle  I. öncül yanlıştır.

II. Beyaz ışık altında mavi renkli görünen bir kitap 

mavi renklidir. Bu kitap, yeşil renk ışığı yansıt-

madığı için yeşil ışık altında siyah görünür. Bu 

nedenle II. öncül de yanlıştır.

III. İnsan gözü belli frekans aralığındaki ışıkları 

görebilir. İnsan gözünün göremediği çok sayı-

da ışık ışınları vardır. Bu nedenle III. öncül 

doğrudur.

Cevap C dir.

11. Işık için ana renkler; kırmızı, mavi ve yeşildir. Bu 

üç ana renk ışığın birleşmesiyle oluşan ara renkler 

şekildeki gibidir.

kırmızı yeşil

mavi

beyaz

sar

magenta cyan yeşil

siyah

sarmagenta

cyan

krmz

mavi

siyah

ışık renkleri boya renkleri

 Işıkta oluşan ara renkler; magenta, cyan ve sarı-

dır.

 Işıktaki ara renkler, boyada ana renklerdir. Bu 

durumda sarı, cyan ve magenta boya rengi için 

ana renklerdir.

Cevap C dir.


