
ŞİRİN ALTINTAŞ SÜLEYMAN ALTINTAŞ

7. Sınıf
Konu Anlatımları

5. Ünite
Işığın Madde İle Etkileşimi



 

   Işığın maddeler tarafından tutulmasına  denir.ışığın soğurulması

   Koyu renkli cisimler ışınları daha çok soğurur.

   Açık renkli cisimler ışınları daha çok yansıtır.

   Bu yüzden yaz aylarında açık renkli giysiler, kış aylarında ise koyu renkli giysiler

tercih edilir.

   Sıcak bölgelerde evlerin dış cepheleri genelde beyaz renge boyanır. Bu sayede ışık

yansıtılarak evlerin aşırı ısınması önlenir.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ

- IŞIĞIN SOĞURULMASI -

IŞIĞIN

SOĞURULMASI

Radyometre:

Işık enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçtır. İçinde birbirine 

bağlı bir tarafı koyu bir tarafı açık renkli plakalar bulunur. Bu 

plakaların koyu renkli kısmı ışığı daha çok soğurur ve bu kısımda hava 

taneciklerinin daha çok hareket etmesini sağlar. Hareketi hızlanan 

hava tanecikleri plakalara daha çok çarpar ve bu sayede plakalar 

hareket etmeye başlar. Sonuç olarak radyometre ışık enerjisini önce 

ısı enerjisine daha sonra da hareket enerjisine dönüştürür.

Radyometre



 

   Beyaz ışık bir renk değil bütün renklerin birleşimidir.

   Güneş ışığı beyaz ışık olarak kabul edilir. Çünkü Güneş ışığı CD, sabun köpüğü ya da kristal taşın üzerine düştüğünde etrafa farklı 

renklerde ışık saçılır.

   Yağmur yağdıktan hemen sonra Güneş açtığında oluşan gökkuşağı da Güneş ışığının tüm renkleri

bulundurduğunu gösterir. Çünkü  gökkuşağı, Güneş ışığının yağmur damlalarında

kırılması ve yansımasıyla oluşur.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- BEYAZ IŞIK -

IŞIĞIN

SOĞURULMASI

> Işığın ana renkleri kırmızı, 

yeşil ve mavidir.

> Diğer renkler bu renklerin 

farklı oranda bir araya 

gelmesiyle oluşur.

> Farklı ışık renklerinin bir 

araya gelmesiyle oluşan 

renkler yandaki görselde 

verilmiştir.

> Beyaz ışık kırıldığında 

kırmızıdan mora doğru 

kırmızı-turuncu-sarı-

yeşil-mavi-mor şeklinde 

sıralanan ışık tayfı oluşur. 

> Bu sıralamayı 

unutmamak için 

şifre:

Kırmızı

u

Turuncu

u

Sarı

a

Yeşil

a

Mavi

a

Mor

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ



 

   Cisimleri görebilmemiz için ışığın cisimlerden yansıyıp gözümüze ulaşması gerekir.

   Cisimler yansıttıkları ışığın renginde görünürler.

   Cisimler kendi rengindeki ışığı ve yakın tonlardaki ışığı yansıtır, diğer renkteki ışıkları soğurur.

   Bir cisme beyaz ışık gönderildiğinde cisim ışığın hepsini yansıtıyorsa beyaz, hiç yansıtmıyorsa siyah, beyaz ışığın içindeki renklerden 

birini yansıtıyorsa yansıttığı o renkte görünür.

   Ana renkler birbirini yansıtmazlar ve siyah görünürler.

   Örneğin; kırmızı ve yeşil ışığın karışımı ile oluşan sarı ışık, kırmızı cismin üzerine tutulursa cisim kırmızı, yeşil cismin üzerine tutulursa 

cisim yeşil ve mavi cismin üzerine tutulursa cisim siyah görünür. Çünkü sarı ışığın içinde mavi renk yoktur.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- CİSİMLERİN RENKLERİ -

IŞIĞIN

SOĞURULMASI

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ



 

   Evlerin çatılarına yerleştirilen Güneş tüpleri (Güneş kollektörleri) ısı enerjisi sağlar ve su ısıtmada yararlanılır.

   Çatılara yerleştirilen Güneş panelleri binaların elektrik ihtiyacını karşılar.

   Bazı hesap makineleri ve saatler pil değiştirmeden Güneş enerjisi ile çalışabilirler.

   Uzaydaki uyduların elektrik enerjisi Güneş panellerinden sağlanır.

   Güneş ocakları ile yemek pişirilebilir.

   Güneş fırınları ile yüksek miktarda ısı enerjisi elde edilip yemek pişirilebilir.

   Sokak lambaları ya da elektrikli trafik işaretleri Güneş enerjisinden yararlanılarak çalıştırılabilir.

   Güneş enerjisi kullanılarak deniz suyu damıtılıp içme suyu elde edilebilir.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- GÜNEŞ ENERJİSİ -

IŞIĞIN

SOĞURULMASI

Güneş Fırını

Güneş Pili

Güneş Enerjili Araba

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ



 

   Işığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine  denir.yansıma

   Bir yüzeyi alüminyum ya da gümüşle kaplanmış cam yüzeylere  denir.ayna

   Yüzeyi çok iyi parlatılmış pürüzsüz metaller de ayna olarak kullanılabilir.

   Aynalar; düz aynalar ve küresel aynalar olmak üzere iki grupta incelenir. Küresel aynalar da çukur aynalar

ve tümsek aynalar olmak üzere iki gruba ayrılır.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- AYNALAR -

Düz (Düzlem) Ayna

> Yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalardır. 

> Evlerimizde, mağazalarda, marketlerde, 

kuaförlerde, ve lavabolarda çoğu zaman 

düz ayna kullanılır. 

> Bazı binaların dış cephesi düz ayna ile 

kaplanarak ısı yalıtımı sağlanır.

> Ayrıca tepegöz, projeksiyon makinesi ve 

periskop yapımında düz ayna kullanılır.

Çukur Ayna

> Yansıtıcı yüzeyi içe doğru bükülmüş 

aynalardır.

> Ayrıntılı görüş sağlanır. Bu yüzden 

teleskoplarda, mikroskoplarda, makyaj 

aynaları ve dişçi aynalarında kullanılır.

> Ayrıca Güneş ocakları, araba farları, 

ışıldak ve el fenerlerinde kullanılır.

> Dev aynası olarak da bilinir.

Tümsek Ayna

> Yansıtıcı yüzeyi dışa doğru bükülmüş 

aynalardır.

> Ayrıntılı görüntü vermez ancak daha 

geniş alanları görmemizi sağlar.

> Kavşaklarda ve dikiz aynalarında 

kullanılır.

> Cüce aynası olarak da bilinir.

AYNALAR

Aynalar

Düz Aynalar Küresel Aynalar

Tümsek AynalarÇukur Aynalar

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ



 

   Işınlar düz aynada düzgün yansıma yapar.

   Görüntü düzdür.

   Cismin boyu görüntünün boyuna eşittir.

   Cismin aynaya olan uzaklığı görüntünün aynaya olan uzaklığına eşittir.

   Cismin görüntüsü aynaya göre simetriktir.

   Cisim aynadan uzaklaştıkça görüntü de aynadan uzaklaşır.

   Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır.

   Paralel iki düz ayna arasındaki cismin sonsuz sayıda görüntüsü oluşur.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- DÜZ AYNADA GÖRÜNTÜ -

Normal

Gelme
açısı

Yansıma
açısı

Gelen ışının yüzey ile
yaptığı açı

Yansıyan ışının yüzey ile
yaptığı açı

Gelen ışın Yansıyan ışın

Yansıtıcı yüzey

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ

AYNALAR
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- KÜRESEL AYNALARDA GÖRÜNTÜ -

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ

AYNALAR

Çukur Ayna

    Çukur aynalar ışığı bir noktada  toplayacak şekilde

yansıtır.

    Çukur aynaya asal eksene paralel ışınlar gönderildiğinde 

bu ışınlar çukur aynadan yansıyıp bir noktada toplanır. Bu 

noktaya aynanın  denir.odak noktası

    Odak noktası  sembolü ile gösterilir.“F”

    Cismin görüntüsü aynaya olan uzaklığına göre; düz ve 

büyük, ters ve büyük, ters ve küçük, ters ve eşit olabilir.

Tümsek Ayna

    Tümsek aynalar ışığı bir noktadan  dağılacak şekilde

yansıtır.

    Tümsek aynaya asal eksene paralel ışınlar gönderildiğinde 

bu ışınlar tümsek aynanın arkasındaki bir noktadan 

geliyormuş gibi dağılarak yansır. Aynanın arkasındaki bu 

nokta tümsek aynanın .odak noktasıdır

    Odak noktası  sembolü ile gösterilir.“F”

    Cismin görüntüsü her zaman düz ve küçüktür.

Asal Eksen
Asal Eksen



 

   Işık ışınlarının saydam bir ortamdan diğerine geçerken yön ve doğrultu değiştirmesine  denir.ışığın kırılması

   Bir ortamdan diğerine hayali olarak çizilen dik doğruya  denir.yüzeyin normali (N)

   Gelen ışının normal ile yaptığı açıya  denir.gelme açısı

   Kırılan ışının normal ile yaptığı açıya  denir.kırılma açısı

   Işığın gelme doğrultusu ile kırılan ışın arasındaki açıya  denir. Gelme açısından, kırılma açısını çıkartırsak sapma açısını sapma açısı

bulabiliriz. (Sapma Açısı = Gelme Açısı - Kırılma Açısı)
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- IŞIĞIN KIRILMASI -

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ

IŞIĞIN KIRILMASI VE

MERCEKLER

> Suyun içindeki kalemi kırılmış gibi görmemizin 

sebebi ışığın ortam değiştirirken kırılmasıdır.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- IŞIĞIN ORTAM DEĞİŞTİRMESİ -

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ

IŞIĞIN KIRILMASI VE

MERCEKLER

Az Yoğun Ortamdan Çok Yoğun Ortama

    Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama 

geçerken  kırılır.normale yaklaşarak

    Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışığın sürati 

azalır.

AÇY
(Azdan Çok-a Yaklaşır)

Çok Yoğun Ortamdan Az Yoğun Ortama

    Işık ışınları çok yoğun ortamdan az yoğun ortama 

geçerken  kırılır.normalden uzaklaşarak

    Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışığın sürati 

artar.

ÇAU
(Çoktan Aza Uzaklaşır)



 

    Işınlar az yoğun ortamdan çok yoğun ortama her zaman geçer.
o  Yüzeyle açısı 90  olan ışınlar kırılmadan yoluna devam eder.>

  Gelme açısı arttıkça kırılma açısı da artar.>

  Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıldığında cisimler daha yakındaymış gibi görülür.>

    Işınlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama her zaman geçemez.
o  Yüzeyle açısı 90  olan ışınlar kırılmadan yoluna devam eder.>

  Gelme açısı arttıkça kırılma açısı da artar.>

  Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıldığında cisimler daha uzaktaymış gibi görülür.>
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- IŞIĞIN GELME AÇILARI -

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ

IŞIĞIN KIRILMASI VE

MERCEKLER

> 
o

1. ışın 90  ile geldiği için kırılmaz.

> 2. ve 3. ışınlar sınır açısından küçük bir açıyla geldikleri 

için kırılarak karşıya geçmişlerdir.

>  sınır açısıyla o 4. ışın  geldiği için kırılma açısı 90  olmuştur 

ve iki yüzey arasında ilerlemiştir.

> 5. ışın sınır açısından daha büyük bir açıyla geldiği için 

karşıya geçememiş ve  yapmıştır.tam yansıma



 

    Cam gibi saydam maddelerden yapılan küresel yüzeyli cisimlere  denir.mercek

    Mercekleri, ince kenarlı mercekler ve kalın kenarlı mercekler olmak üzere iki gruba ayıracağız.
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- MERCEKLER -

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ

IŞIĞIN KIRILMASI VE

MERCEKLER

İnce Kenarlı (Yakınsak) Mercekler

    

    Kenarları ortasına göre ince olan merceklere  ince kenarlı

mercek denir.

    Asal eksene paralel gelen ışınları bir noktada toplar.

    Işık ışınlarının toplandığı bu noktaya  denir odak noktası

ve  sembolü ile gösterilir.“F”

    

Kalın Kenarlı (Iraksak) Mercekler

    

    Kenarları ortasına göre kalın olan merceklere  kalın kenarlı

mercek denir.

    Asal eksene paralel gelen ışınlarını dağıtır.

    Kırılan ışınların uzantılarının kesiştiği noktaya  odak noktası

denir ve  sembolü ile gösterilir.“F”
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Video anlatım için

kodu okutunuz

- MERCEKLERİN KULLANIM ALANLARI -

5. ÜNİTE

IŞIĞIN MADDE İLE

ETKİLEŞİMİ

IŞIĞIN KIRILMASI VE

MERCEKLER

İnce Kenarlı (Yakınsak) Mercekler

    

> İnce kenarlı mercek ile yakındaki bir cismi büyük ve düz 

görebiliriz.

> Kuyumcular, saatçiler ve araştırmacılar ince kenarlı 

merceği büyüteç olarak kullanırlar.

> Gözümüzün yapısında ince kenarlı mercek bulunur.

> Hipermetrop göz kusurunun tedavisinde kullanılır.

> Büyüteç, dürbün, mikroskop, teleskop, fotoğraf makinesi 

ve kamera gibi araçların yapımında ince kenarlı 

merceklerden yararlanılır.

    

Kalın Kenarlı (Iraksak) Mercekler

    

> Kalın kenarlı mercek ile cisimleri küçük ve düz görebiliriz.

> Miyop göz kusurunun tedavisinde kullanılır.

> Fotoğraf makinesi ve kamera gibi araçların yapımında ince 

kenarlı merceklerden yararlanılır.    



Yeni Nesil
Soru Bankası

Etkinlikli
Soru Bankası

Sipariş İçin:
https://oncelikyayinlari.com/
https://www.hiperzeka.com/
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