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1. Işık kaynağından çıkan paralel ışık ışınlarının yüzeye 

çarptıktan sonra yine birbirine paralel olarak 

yansımasına ne ad verilir? 

A) Düzgün yansıma  B) Dalgalı yansıma 

C) Doğru yansıma  D) Yatay yansıma 

 

2. Işık kaynağından çıkan paralel ışık ışınlarının yüzeye 

çarptıktan sonra birbirine paralel değil de dağınık 

yansımasına dağınık yansıma denir. Aşağıdaki 

yüzeylerin hangisinde dağınık yansıma görülmez? 

A) Dalgalı su   B) Kırılmış ayna 

C) Pürüzlü yüzeyler  D) Düz ayna 

 

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri 

dönmesine yansıma denir. 

B) Işığın dağınık yansıması sonucunda cisimlerin net 

görüntüleri oluşur. 

C) Işık, pürüzlü maddelere çarptığında dağınık olarak 

yansır. 

D) Işık, maddelerin yüzeyine geldiğinde yansıyabilir. 

 

4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Parlak ve pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansıma 

gerçekleşir. 

B) Düzlem ayna, üzerine gelen ışınları düzgün yansıtır. 

C) Buruşturulmuş alüminyum folyo açılıp, üzerine ışık 

düşürüldüğünde ışık düzgün yansımaya uğrar. 

D) Işık kaynağı olmayan cisimler üzerine düşen ışığı 

yansıttıkları için görünür hâle gelir. 

 

5. Yansıma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

doğru değildir? 

A) Pürüzlü yüzeylerde ve kırılmış aynada net görüntü 

oluşmamasının sebebi yansıma olmamasıdır. 

B) Pürüzlü yüzeylerde dağınık yansıma olduğu için 

yüzeylerde net bir görüntü oluşmaz. 

C) Gelen ışın, yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı 

düzlemde bulunur. 

D) Düzlem aynaya dik olarak gelen ışın, kendi 

üzerinden geri yansır. 

 

6. Yansıma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Işık kaynağından bir yüzeye ulaşan ışına gelen ışın 

denir.  

B) Yüzeyden geldiği ortama geri dönen ışına yansıyan 

ışın denir. 

C) Gelen ışının düştüğü yüzeye dik olarak çizilen çizgi 

yüzeyin normali olarak adlandırılır. 

D) Pürüzlü yüzeylerden yansıyan ışın hiçbir zaman 

gelen ışınla aynı yöne yansımaz. 

 

7. I- Gelen ışın, yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı 

düzlemdedir. 

II- Gelme açısı, yansıma açısına her zaman eşittir. 

III- Yüzeyin normali üzerinden gelen ışık ışınları kendi 

üzerinden geri yansır. 

Yukarıda verilen yansıma kanunlarından hangileri 

doğrudur? 

A) I-II    B) II-III 

C) I-III    D) I-II-III 

 

8. Aşağıda verilen yüzeylerin hangisinde düzgün 

yansıma görülmez? 

A) Buruşturulup açılmış alüminyum folyo 

B) Düzlem ayna 

C) Pencere camı 

D) Mermer tezgah 

 

9. Aşağıda verilen yüzeylerin hangisinde düzgün 

yansıma görülür? 

A) Dalgalı su yüzeyi 

B) Durgun su yüzeyi 

C) Evimizdeki perdeler 

D) Saman kağıttan yapılmış kitap sayfası 

 

10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? 

A) Bir yüzeye dik olarak çizilen hayali çizgi - Yüzeyin 

normali  

B) Yüzeye gönderilen ışın - Gelen ışın 

C) Yüzeye çarpıp geri dönen ışın - Yansıyan ışın 

D) Gelen ışın ile normal arasındaki açı - Yansıma açısı 

 

11. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? 

A) Birbirine paralel olarak gelen ışın demetinin, bir 

yüzeye çarptıktan sonra yine birbirine paralel olarak 

yansıması - Yüzeyin normali 

B) Yansıyan ışın ile normal arasındaki açı - Yansıma 

açısı 

C) Bir yüzeye gönderilen paralel ışın demetinin farklı 

yönlerde yansıması - Dağınık yansıma 

D) Işığın bir yüzeye çarpıp geri dönmesi - Yansıma 

 

12. Düzgün bir yüzeyde gelen ışın ile yansıyan ışın 

arasındaki açı 120 derece ise yansıyan ışının yüzeyle 

yaptığı açı kaç derecedir? 

A) 20    B) 30 

C) 50    D) 60 
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