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IŞIĞIN YAYILMASI/FİZİKSEL OLAYLAR 2
Egzersiz

Işığın Maddeyle Karşılaşması
1. Çevremizdeki maddeleri incelediğimizde, maddelerin bir ışık kaynağı ile karşılaştıklarında 

farklı durumlar sergilediklerini görürüz. Bazı maddelerin arkasındaki cisimler net görülebilir-
ken bazılarının arkasındaki cisimler tam olarak görünmez. Kimi maddelerin ise arkalarında 
bulunan cisimler hiç görünmez. Bu farklılığın nedeni, maddelerin ışığı geçirme durumlarının 
farklı olmasıdır.
Aşağıda özdeş ışık kaynakları ile aydınlatılan K, L ve M cisimlerinin ışığı geçirme miktarları 
grafikle belirtilmiştir.

K L M

Ișığı Geçirme Miktarı

Madde

Buna göre K, L ve M maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
      K      L         M  
A) Duvar Cam Yağlı kâğıt
B) Buzlu cam Poşet Cam 
C) Karton Hava Cam 
D) Cam Sis Mermer

2. Aşağıda bir evin yapısındaki bazı bölümler 
K, L ve M harfleriyle gösterilmiştir.

M

L

K

K penceresinde perde olmadığı, L pence-
resinde ise tül perde olduğu bilinmektedir. 
Buna göre evin K, L ve M kısımları ışığı 
geçirme durumlarına göre sınıflandı-
rılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru 
olur?
         K        L      M 
A) Yarı saydam Saydam Opak
B) Opak Saydam Saydam 
C) Saydam Yarı saydam Opak 
D) Yarı saydam Opak Saydam

3. Aşağıda bazı maddeler tabloya yazılarak 
verilmiştir.

Tahta Yağlı kâğıt Hava Cam 

Su Tül perde Taş Kapı 

Bu maddelerden opak olanlar kırmızı, 
saydam olanlar mavi ve yarı saydam 
olanlar sarıya boyanırsa tablonun gö-
rünümü aşağıdakilerden hangisi gibi 
olur?
A) 

B) 

C) 

D) 

Üzerine düşen ışığın büyük bir 
kısmını geçiren maddelere 
saydam maddeler denir. 
Cam, temiz su, temiz hava, 
şeffaf poşet saydam madde-
lere örnek olarak verilebilir. 
Üzerine düşen ışığın bir kısmı-
nı geçirebilen maddelere yarı 
saydam maddeler denir. Buz-
lu cam, yağlı kâğıt, mumlu kâ-
ğıt, mika, tül perde, sisli hava 
vb. yarı saydam maddelere 
örnektir. Üzerine düşen ışığı 
geçirmeyen maddelere say-
dam olmayan maddeler de-
nir. Metal levha, kitap, duvar, 
tahta, taş, beton, kâğıt, insan 
vücudu saydam olmayan 
opak (mat) maddelere örnek-
tir.
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4. Özdeş ışık kaynakları ve ışık geçirgenlik-

leri farklı olan K, L ve M maddeleri kullanı-
larak deney düzenekleri hazırlanıyor.

Ișık geçiriyor.K

L

M

Ișığı kısmen geçiriyor.

Ișığı hiç geçirmiyor.

Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili 
olarak,
I. K maddesi cam ise L maddesi sisli 

hava olabilir.
II. L maddesi yağlı kâğıt ise M maddesi 

duvar olabilir.
III. M maddesi buzlu cam ise K maddesi 

naylon poşet olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II 
C) II ve III D) I, II ve III 

5. Burak yapmış ol-
duğu etkinlikte X, 
Y ve Z madde-
lerinden yapılan 
gözlem araçlarını 
kullanarak masa üzerindeki kalemliğe ba-
kıyor ve yandaki tabloyu dolduruyor.
Tabloda verilenlere göre X, Y ve Z mad-
deleriyle ilgili olarak,
I. X maddesi cam olup saydam bir mad-

dedir.
II. Y maddesi bulanık su olup yarı say-

dam bir maddedir.
III. Z maddesi naylon poşet olup yarı say-

dam bir maddedir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) I ve II 
C) II ve III D) I, II ve III 

6. Tahir ve Birsel ışık geçirgenlikleri bilinme-
yen K ve L maddelerinin arkasından mey-
ve tabağına bakıyor.

Tahir

K

Meyve tabağı

L

Birsel

Tahir meyve tabağını net göremediğini, 
Birsel ise meyve tabağını net gördüğünü 
ifade ediyor.
Buna göre K ve L maddeleri aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?
      K         L 
A) Hava Cam 
B) Su Yağlı kâğıt 
C) Yağlı kâğıt Cam 
D) Tahta Naylon poşet 

7. K, L ve M maddelerinin arkasından bakıl-
dığında topların görünümü aşağıdaki gibi 
olmaktadır.

K L

M

göz göz

göz

Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) K maddesinde topun net görünmesi, 

maddenin saydam olduğunu gösterir.
B) L maddesi buzlu cam olan opak bir 

madde olabilir.
C) M saydam olmayan bir madde olup du-

var olabilir.
D) K  maddesi cam ise L  maddesi tül per-

de olabilir.

Madde Gözlem Durumu

X Kısmen gördüm

Y Net gördüm

Z Göremedim

Maddeler, üzerine düşen ışığı 
geçirip geçirmemesine göre; 
saydam madde, yarı saydam 
madde, saydam olmayan 
madde olarak sınıflandırılır. 


