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Sağlıklı göz cisimleri net bir şekilde görür. Çünkü göz merceğinde kırılan ışık retinanın üzerine düşer.Ancak 
miyop ve hipermetrop göz kusurlarında göz merceğinin ışığı kırma gücünün normalden fazla veya az olmasından 
kaynaklı görüntü retinanın önüne veya arkasına düşebilir. Bu durumlarda yakını veya uzağı net görememe duru-
mu ortaya çıkmaktadır. Bu göz kusurlarını gidermede kullanılan gözlüklerde  göz merceğinden  ışığı kırma gücü 
az olan kalın kenarlı mercek veya kırma gücü fazla olan ince kenarlı merceklerin kullanılıp görüntünün retinanın 
üzerine düşürülmesiyle net görüntü elde edilir. 

Miyopluk ve hipermetropluk ile ilgili,
I.   Miyopluk göz merceğinin kırıcılığı normalden az olduğu durumda ortaya çıkar.
II.  Hipermetrop gözlüklerinde ışığı kırma gücü az olan mercek kullanılmalıdır.
III. Miyop gözlüklerinde ince kenarlı merceklerle görüntü retina üzerine düşürülür.
ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III                  B) I ve II              C) II ve III               D) I, II ve III
 
 

Sağlıklı göz hipermetrop göz miyop göz

Ali fen bilimleri dersinde işledikleri aynalar ve mercekler konusunda teleskobun yapısında ayna ve merceklerin 
kullanıldığını duyduktan sonra teleskobun iç yapısını araştırmıştır.  Araştırmaları sonucunda  görselleri verilen 
mercekli ve aynalı teleskopların iç yapısını incelemiştir.

Ali'nin incelediği teleskoplarla ilgili,   
I.   Işığın izlediği yollara bakılınca K, L ve M aynı tür merceklerdir.
II.  Gelen ışığı K merceği yansıtarak, N aynası kırarak bir noktada toplar.
III. K, ince kenarlı mercek N ise çukur aynadır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I               B) I ve III                 C) II ve III             D) I, II ve III
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Işığın kırılması konusunu öğrenen Ahmet, Ali, Ayşe ve Zeynep evlerinin 4 odasını çeşitli yoğunluktaki ortamlara 
benzeterek bir oyun oynamak istemişlerdir. Odaların ortamlarla karşılaştırılması şu şekildedir:
K odası: hava
L odası:su
M odası:cam
N odası : deniz suyu
Yukarıdan aşağıya doğru ışın bu yolu takip  ettiğine göre;

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde çocuklar doğru odaları takip etmiştir? (dcam > ddeniz suyu > dsu 
> dhava)
A) Ayşe;        N,K,L,M 
B) Ali;            K,L,N,M
C) Zeynep;    M,K,L,N
D) Ahmet;      L,K,N,M

4.

K, L ve M ortamlarının yoğunlukları ile ilgili grafik verilmiştir.

Grafikle ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Işığın hızı en fazla K ortamındadır.
B) Işık K den M ye geçerken normale yaklaşır.
C) M su ise içine tuz eklendiğinde K ye kırılma olmadan geçebilir.
D) L su ise içine tuz eklendiğinde ışığın buradaki hızı artar.

Yoğunluk
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Merceklerle ile ilgili bilinenler şunlardır:
-K  merceği göz  kusurlarından miyopda kullanılmaktadır.
-L  merceği orman yangınlarına neden olabilen mercek türüdür.
-Teleskoplarda kullanılan mercek türüne örnek olan L merceğidir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) I. Mercek K, II.Mercek L’dir.
B) K ince  kenarlı merceğe örnektir. 
C) L merceğinin ışınları toplama özelliği vardır.
D) Hipermetrop göz kusurunda II. Mercek kullanılır.  

I II

Işığı yansıtma şekilleri aşağıda verilen merceklerden biri K ,diğeri L merceğidir.

Fen Bilimleri Öğretmeni Faruk Bey, dersinde orman yangınlarının en önemli sebeplerinden bir tanesinin de or-
manlık alanlara rast gele atılmış su dolu pet şişeler ve camlar olduğunu söylemiştir. Daha sonra okul bahçesinde 
şekildeki gibi su dolu bir pet şişe ve balon joje yardımıyla kuru otları yakmıştır.  

Bu olayda su dolu pet şişe ve balon joje ile ilgili yapılan çıkarımların hangisi doğrudur? 
A) Kalın kenarlı mercek gibi davranarak güneş ışığını toplamışlardır. 
B) İnce kenarlı mercek gibi davranıp ışığı toplamışlardır. 
C) Kalın kenarlı mercek gibi davranarak ışığı dağıtmışlardır. 
D) Su dolu pet şişe ince kenarlı mercek, balon joje ise kalın kenarlı mercek gibi davranarak ışığı toplamıştır. 

5.

6.
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                     20 cm                                                     30 cm          
               Gerçek cisim                                               Görüntü

Bu cisim aynada seçeneklerden hangisi gibi görülmez?      

20 cm 20 cm 30 cm 10 cm

A) B) C) D)

Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemli ve en büyük potansiyele sahip enerji kaynakla-
rından biridir. Güneş enerjisi temiz ve bedava bir enerji kaynağı olduğu için bir çok alanda kullanılmaktadır
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde güneş enerjisinin teknoloji alanında kullanımına örnek oluş-
turmaz?
A) Yol kenarlarındaki aydınlatma direklerinde güneş enerjisinden yararlanılır.
B) Uzay gemilerine kurulan güneş panelleri ile uzay gemisinin ihtiyacı olan enerji buradan temin edilir.
C) Bitkilerin fotosentez yaparak besin ve oksijen sağlaması güneş enerjisi tarafından gerçekleştirilir.
D) Uzay araçlarının ihtiyaç duyduğu enerjinin güneş panelleri ile sağlanmıştır. 

7.

8.

Kaktüs bitkisinin aynadaki görüntüsü verilmiştir. 
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 Değişken Odaklı Sistemler (Zoom Sistemler)
İçerisinde çok sayıda ve farklı türde mercek içeren sistemlere denir. Bu sistemlerde bulunan mercek grupla-
rının bazıları doğrusal olarak hareket etmektedir. Bu hareket elle ya da motor yardımı ile sağlanabilir. Odak 
noktalarının değişmesi sonucu görüntüler rahatlıkla büyütülüp küçültülebilir. Bu sistemlerde zoom grubu 
mercekler görüntüyü büyütüp küçültürken odak grubu mercekler görüntüyü netleştirmeye yarar. ( Şekil 1)

Zoom Grubu Odak Grubu

                                                                Şekil 1

Değişken odaklı mercek sistemleri ile ilgili poster hazırlayan Dicle’nin posterinde kullandığı resimler verilmiştir. 

Dürbün

Teleskop Kamera Fotoğraf makinesi Gözlük

Büyüteç Mikroskop Projeksiyon cihazı

Resimleri verilen cihazların kaç tanesinde değişken odaklı mercek sistemi bulunur?                          

A) 8    B) 7     C) 6     D) 5     

Değişken mesafeler

9.
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Mercekler ışığı kırarak görüntü oluşturan, en az bir yüzü küresel saydam cisimlerdir. Cam veya plastik madde gibi 
saydam maddelerden yapılır. Optik araçların  çoğunda mercek kullanılır. Gözün kendisi de doğal bir mercektir. 
Yapılış şekillerine göre mercekler, ince kenarlı mercek (yakınsak) ve kalın kenarlı mercek (ıraksak) olarak ikiye 
ayrılır.
 Aşağıdakilerden hangisinde  merceklerin  kullanım alanları yanlış eşleştirilmiştir?

A) İnce kenarlı mercek                                    

B) Kalın kenarlı mercek                                   

C) İnce kenarlı mercek                                      

D) Kalın kenarlı mercek                                 

Hipermetrop gözlüğü

mikroskop

büyüteç

El feneri

10.

Mercek Çeşidi Kullanım alanı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B C B C B B C C D

YAYIN KURULU
Abdulhakim ERGİN  Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Ali Esat BAYRAK  Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Emine İNAL ACET  Karahan İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Fahri KARAŞİN  Seyrantepe Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Fatma KAYA   Ergani Kortaş Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Fatih HOŞGÖREN  Ali Emiri Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Mazlum TUNÇ   700. Yıl Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Mecit ARINÇ   Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Mehmet ÖNER   Kaya Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Nihal ÖZDEMİR  İnönü Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni
Recep GÜN   Şehit Ahmet Ece İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni


