
 

 

1. İnsanların ilk faydalandığı ve en kaliteli ışık 

kaynağı diyebileceğimiz aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ateş   B) Güneş

C) Meşale   D) Elektrik

 

2. İnsanlar, ısınma ve yiyecek pişirmenin yanı sıra

aydınlatma aracı olarak da kullanabileceklerini 

keşfetmişlerdir. Yaşadıkları mağaraları 

aydınlatmak ve yabani hayvanlardan korunmak 

için de kullanmışlardır. Aydınlatma teknolojisinin 

başlangıcı olarak bilinen bu keşif aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ateş   B) Meşale

C) Güneş   D) Kandil

 

3. Yandaki aydınlatma aracı ile ilgili verilen 

bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Isınma ve pişirmenin yanı sıra aydınlatma 

amacıyla da kullanılmıştır. 

B) Günümüzde de yaygın olarak aydınlatma 

amacıyla kullanılır. 

C) Aydınlatma teknolojilerinin başlangıcı sayılır.

D) İlk insanlar savunma amaçlı da kullanmışlardır.

 

4.  Yandaki aydınlatma aracı ile ilgili 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Taşıma kolaylığı sağladığı için çok 

B) İnsanlar tarafından yapılan ilk aydınlatma 

aracıdır. 

C) İlk insanlar odunun uç kısmına çam 

sürerek yapmışlardır. 

D) Hayvan derisi ve yağı kullanılarak ta 

yapılmıştır. 

 

5. Ateşin kullanılmaya başlanmasından

insanlar, kile şekil verip ateşte pişirdikten sonra 

içine hayvansal yağlar koyarak yapmışlardır. 

Böylece daha konforlu ve daha uzun süre aydınlık 

ortam sağlamışlardır. Yukarıda anlatılan 

aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meşale   B) Kandil

C) Mum   D) Yağ lambası
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6. İlk insanlar donmuş hayvan yağını bir fitilin etrafına 

sararak yapmışlardır. Günümüzde de kullandığımız bu 

aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mum   

C) Lamba   

7. Yandaki aydınlatma aracı ile ilgi

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Günümüzde elektrikler kesildiğinde kullanılmaktadır.

B) Evlerimizde süs eşyası olarak da kullanılmaktadır.

C) Kaliteli ışık verdiği için çok kullanışlıdır.

D) Taşınabilen bir aydınlatma aracıdır.

8. Yandaki aydınlatma

söylenemez? 

A) Günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

B) Kandil ve muma göre daha kullanışlıdır.

C) Daha dar bir alanı aydınlatır.

D) Gaz yağının fitil yardımıyla 

9. Yandaki aydınlatma aracı için aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Thomas Edison tarafından 

B) İnsanlar tarafından ilk teknolojik aydınlatma 

aracıdır. 

C) Elektrik enerjisi ile çalışır.

D) Çok tasarruflu bir aydınlatma ar

 

10. Floresan ile ilgili aşağıda verilenlerden hang

yanlıştır? 

A) Ampule göre daha çok elektrik tüketir.

B) Teknolojik bir aydınlatma aracıdır.

C) Akkor lambalardan daha dayanıklıdır.

D) Bir boru içine sıkıştırılan gazdan elektrik akımı 

geçirilerek oluşturulmuştur.

 

11. Aşağıda verilen aydınlatma araçlarından 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Ampul   

C) Kandil   

 

12. I. Akkor lamba  

III. Yağ lambası  

Yukarıdaki aydınlatma araçları geç

doğru sıralandığında hangi seçenek doğru olur?

A) II, III, I ,IV   

C) III, II, I, IV   
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 B) Yağ lambası 

 D) Mum 

 II. Gaz lambası 

 IV. Halojen lamba 

Yukarıdaki aydınlatma araçları geçmişten günümüze 

doğru sıralandığında hangi seçenek doğru olur? 

 B) IV, III, I ,II 

 D) II, III, IV, I 

 


