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1. Işığın geldiği yöne doğru geri dönmesi olayına 

ne ad verilir? 

A) Dönme 

B) Soğurulma 

C) Yansıma 

D) Yankı 

 

2. Bir göl kenarında gezerken gölün çevresindeki 

ağaçların görüntüsünü gölün içinde 

görmüşsünüzdür. Bu durumun nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Işığın kırılması 

B) Işığın yansıması 

C) Işığın yayılması 

D) ışığın soğurulması 

 

3. Işığın yansımasından yararlanılarak 

aşağıdakilerden hangisi geliştirilmiştir? 

A) Cam 

B) Uçan balon 

C) El feneri 

D) Ayna 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ışığın yansımasına 

örnek gösterilebilir?  

A) Güneş’in yaydığı ışık 

B) Yıldızların parlaması 

C) Ay’ın yaydığı ışık 

D) El fenerinin yaydığı ışık 

 

5. Işık olmasaydı göremezdik. Görmemizi 

sağlayan ışık olayı hangisidir? 

A) Yansıma 

B) Yankı 

C) Dalgalanma 

D) Soğurulma 

 

6. Işık bir doğru boyunca yayıldığı halde direk ışık 

ışını gelmeyen cisimleri de görebiliriz. Bunun nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Işığın kırılması 

B) Işığın yansıması 

C) Işığın yankılanması 

D) Işığın dalgalanması 

 

7. Bütün yüzeyler az ya da çok ışığı yansıtır. 

Ancak parlak yüzeyler mat yüzeylere göre ışığı 

daha çok yansıtır.  Işığın yansıması ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Işık ışınları geliş açısı ile yansıma açısı birbirine 

eşittir. 

B) Pürüzlü yüzeylerde dağınık yansıma görülür. 

C) Düz aynalar ışığı düzgün yansıtır. 

D) dağınık yansıma,  yansıma kanunlarına uymaz. 

 

8. “Herhangi bir ışık kaynağından yayılan ışığı, ışık 

ışını adı verilen doğrusal bir çizgiyle gösterilir.  

Işığın yayılma yönünü belirtmek için doğrusal ok 

çizilir.” Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden 

hangisini belirtmektedir? 

A) Işık ışını   B) Işığın yansıması 

C) Işığın kırılması  D) Işığın soğurulması 

 

9. Işık kaynağı olmayan cisimler, ışık kaynağından 

aldıkları ışığı yansıtarak görülebilir. Işık kaynağı 

gibi görünen bu cisimlere ne ad verilir? 

A) Yalancı ışık 

B) Işıklı cisim 

C) Karanlık cisim 

D) Aydınlatılmış cisim 

 

10. Cisimlerin yüzeylerinin farklı özelliklere sahip 

olması onların ışığı farklı biçimlerde yansıtmalarına 

sebep olur. Düzlem aynaya gönderilen paralel 

ışık ışınları, ayna yüzeyinden birbirine paralel 

olarak yansır. Bu tür yansımalara ne ad verilir? 

A) Düzgün yansıma 

B) Dağınık yansıma 

C) Paralel yansıma 

D) Dalgalı yansıma 

 

11. Gelen ışın ile yüzey arasında 40°'lik açı 

olduğuna göre, yansıma açısı nedir? 

A) 40   B) 50 

C) 60   D) 80 

 

12. Düzlem aynaya gelen ışın ile normal 

arasındaki açı, gelen ışın ile yüzey arasındaki 

açının 3 katıdır. Gelme açısı kaç derecedir? 

A) 30   B) 60 

C) 45   D) 75 
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