İnteraktif Eğitim
Uygun Aydınlatma Testi
1. Aşağıda verilen aydınlatmalardan hangisi en
doğrudur?
A)

B)

C)

D)

7. Uygun aydınlatma ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
A) Aydınlatılacak ortamda çok fazla ışık kaynağı
kullanılması
B) Işık kaynağının parlaklığının ayarlanması
C) Amacımıza uygun ışık kaynağı belirlenmesi
D) Işık kaynaklarında tasarrufa önem verilmesi

2. Evimizin her odasında ve değişik bölümlerinde
farklı sayıda aydınlatma araçları kullanılabilir.
Evimizdeki bölümlerden hangisinde bölgesel
aydınlatma daha çok yapılır?
A) Salon
B) Yatak odası
C) Mutfak
D) Banyo

8. Kitap okurken hangisinin yapmak doğru olmaz?
A) Işığı kitaptan gözümüze gelmeyecek şekilde
konumlandırmak
B) Işığı kitaba gelecek şekilde yönlendirmek
C) Daha iyi görmek için ışığı gözümüze tutmak
D) Işığın sol üstten gelmesini sağlamak

3. Uygun aydınlatma ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğru olmaz?
A) Evin bütün bölümlerinin aynı şekilde
ışıklandırılması.
B) Koridorlarda ışık kaynaklarının koridoru
aydınlatacak şekilde kullanılması.
C) Yemek yediğimiz ortamlarda bölgesel
aydınlatma kullanılması.
D) Evimizin her odasında ve değişik bölümlerinde
farklı sayıda aydınlatma araçları kullanılması.

9. Televizyon izlerken hangisini yapmak doğru olur?
A) Işıkları açık tutmak
B) Lambaları söndürmek
C) Karanlıkta izlemek
D) Işığı televizyona tutmak

4. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel aydınlatmaya
örnek gösterilemez?
A) Yemek masasının aydınlatılması.
B) Salonun aydınlatılması.
C) Mutfak tezgâhının aydınlatılması.
D) Çalışma masasının aydınlatılması.
5. Aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır?
A)

B)

C)

D)

6. Doğru aydınlatma ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi önemli değildir?
A) Aydınlatılacak ortamın büyüklüğü
B) Işık kaynağının güzel görünmesi
C) Aydınlatmada kullanılacak ışık kaynağı
D) Işık kaynağının aydınlatılacak ortamdaki yeri

10. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Masa lambası kullanırken ışığın sol taraftan
gelmesine dikkat etmeliyiz.
B) Bulunduğumuz ortamda ışığın az ya da çok
olması göz sağlığımızı olumsuz etkileyebilir.
C) Televizyon ve bilgisayar gibi ışık yayan
cihazlara sürekli bakmak göz sağlığımızı bozar.
D) Uygun aydınlatma için parlak ışık kullanılması
ve gözümüze
ümüze yansıtılması doğru olur.
11. Aşağıdakilerden hangisi sağlığa en uygun
aydınlatma kaynağıdır?
A) Gün ışığı
B) Ay ışığı
C) Elektrik lambası
D) Flüoresan
12. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Doğal ışık kaynakları sağlığa en uygun
olanlardır.
B) Evimizin aydınlatılmasında duvar ve tavanda
kullanılan boyanın rengi çok önemlidir.
C) Yapay ışık kaynakları göz sağlığımıza zarar
verebilir.
D) Doğal ışık kaynaklarına doğrudan bakmak göz
sağlığımızı etkilemez.
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