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Işığın Yansıması  

Egzersiz

1. Aşağıda K ve L yüzeylerinde yeşil, mavi ve kırmızı ışık ışınlarının yansıma şekilleri verilmiştir. 
N harfi Normali temsil etmektedir.

Buna göre verilen görselden yaralanılarak;
I. K yüzeyi düzgün ve pürüzlü bir yüzey L yüzeyi ise mat ve pürüzsüz bir yüzey olabilir.
II. K ve L yüzeyleri birbirinden farklı da olsa yansıma kuralları her iki yüzey için de aynı şe-

kilde geçerlidir.
III. K yüzeyinde net görüntü oluşurken L yüzeyinde mat ve bulanık görüntü oluşur.
ifadelerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I,II ve III

2. Venüs gezegeni, Güneş ve Ay’dan son-
ra gökyüzünde görünen en parlak gök 
cisimlerinden biridir. Venüs’ü çevreleyen 
yaklaşık 20 kilometre kalınlığındaki at-
mosfer tabakası Güneş ışınlarının büyük 
kısmını yansıtır. Venüs’ün tıpkı Ay gibi 
parlak görünmesinde Güneş ışınlarını 
yansıtma olayı vardır.
Bu bilgilerden yola çıkılarak,
I. Venüs’ü görebilmemiz için Güneş’in 

ışıklarının Venüs’e ulaşması yeterli-
dir.

II. Ay ve Venüs, Güneş’ten aldığı ışık ışınlarını yansıtır.
III. Cisimler üzerlerine gelen ışıkları ne kadar çok yansıtırsa o kadar parlak görünür.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Işık kaynağından çıkan ışık 
ışınlarının saydam (ışık ışınla-
rının geçebildiği) ortamlarda 
hareket ederken yansıtıcı bir 
yüzeye çarpıp yön değiştire-
rek geldiği ortama geri dön-
mesine yansıma denir. 
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3. Barış, alüminyum folyo ile bir kitabın tüm yüzeyini kaplamış ve el fenerini belli bir açıyla fol-
yolu yüzeye tutarak gelen ışık ışınlarını gözlemlemiştir.

 Șekil-1 Șekil-2

Yansıyan ıșınlar

Burușuk
folyo

Düzgün
folyo

Șekil-3 Șekil-4

Daha sonra folyuyu buruşturarak tekrar kitabı kaplamış ve el fenerini yine aynı açıyla folyolu 
yüzeye tutmuş ve gelen ışık ışınlarını gözlemlemiştir.
Şekil-1’de ışık ışınlarının düzgün yansıdığını, şekil-2’de ise ışık ışınlarının farklı yönlere yan-
sıdığını gözlemleyen Barış, yansıyan ışık ışınlarını yukarıdaki gibi çizmiştir.
Barış’ın etkinliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı şekilde yansıyan ışınlar 3. şekildeki gibi 2 numaralı şekilde yansıyan ışınlar 4. 

şekildeki gibidir.
B) 1 numaralı şekilde görüntü net oluşurken, 2 numaralı şekide görüntü net oluşamaz.
C) 2. şekildeki ışınlar dağınık yansıdığı için 2. şekilde yansıma kanunları geçerli değildir.
D) Bütün ışık ışınları yansıma kurallarına uygun olarak yansımıştır.

4. Işık ışınları farklı yüzeylere çarptığında yansımaya uğrayabilir. Yansıma, yüzeyin durumuna 
göre düzgün veya dağınık yansıma şeklinde olabilir. 
Mustafa iki farklı yüzeyde aynı yaprağı gözlemlemek istiyor. 1. yüzeydeki görüntüyü şe-
kil-1’deki gibi net görürken 2. yüzeydeki görüntüyü şekil-2’deki gibi bulanık görüyor.

 
Șekil-1 Șekil-2

Buna göre Mustafa’nın yaptığı etkinlikle ilgili olarak,
I. 1. yüzey buruşuk alüminyum folyo, 2. yüzey ise durgun su yüzeyi olabilir. 
II. Yaprağı net görebildiği yüzeye gelen ışınların gelme açıları ile yansıma açıları eşittir.
III. 2. yüzeye gelen ışınların gelme açıları yansıma açılarına eşittir.
IV. Dağınık yansımada yüzey pürüzlü olduğu için yüzeye gelen ışınlar farklı yönlere ve farklı 

açılarla yansır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
A) I ve III B) I ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV

Cisimlerin sahip olduğu yüzey 
şekillerine göre düzgün yansı-
ma ve dağınık yansıma olarak 
iki çeşit yansıma görülür. Düz-
gün yansımada cisim net göz-
lemlenirken dağınık yansıma-
da cisim mat veya bulanık 
gözlemlenir.
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5. Çeşitli yüzeylerde meydana gelen yansımalar belli kurallar çerçevesinde gerçekleşir. 
Aşağıda pürüzlü bir yüzeyin farklı noktalarına gönderilen paralel ışık ışınları yüzeye çarptık-
tan sonra farklı doğrultularda yansımıştır.

1 2 3

1, 2 ve 3 numaralı ışık ışınları pürüzlü yüzeyde dağınık yansımaya uğramıştır. Numaralandı-
rılmış ışık ışınları ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
a. 1 numaralı ışının yansırken yüzey ile yaptığı açı 30° dir ve en küçük açıdır.
b. 2 numaralı ışının gelme açısı, 3 numaralı ışınının gelme açısı ile yansıma açısının topla-

mına eşittir.
c. 1 numaralı ışının yansırken yüzey ile yaptığı açı, 2 numaralı ışının gelme açısına eşittir.
Yukarıdaki bilgilere göre numaralandırılmış ışık ışınlarının yansıma açıları aşağıdakile-
rin hangisinde doğru verilmiştir?
  1   2   3 
A) 60° 30° 15°
B) 30° 60° 30°
C) 60° 15° 30°
D) 30° 30° 15°

6. Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesi-
ne yansıma denir. Yansıma olayı düzgün yansıma ve 
dağınık yansıma olmak üzere iki şekilde incelenir. 
Ümit, ışığın düzgün yüzeyden nasıl yansıdığını yan-
daki gibi modellemiştir.
Düzgün yüzeye sahip metal tepsi üzerine dik duracak 
şekilde tahta çubuğu yapıştırmıştır. Eşit boydaki iki 
pipeti uçları tahta çubuğun dibine ve çubukla 45° lik 
açı yapacak  şekilde sabitlemiştir.
Ümit’in yaptığı modelleme ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Pipetlerden biri gelen ışını diğeri yansıyan ışını temsil etmektedir. Gelen ışın ile yüzey 

arasındaki açı yansıyan ışın ile yüzey arasındaki açıya her zaman eşit olmak zorundadır.
B) Metal tepsi düzgün yansıtıcı yüzeyi, pipetler ışık ışınlarını ve tahta çubuk ise yüzeyin 

normalini temsil etmektedir.
C) Tahta çubuk ve pipetler arasındaki açılar her zaman birbirine eşit olmalıdır.
D) Metal tepsi ve tahta çubuk arasındaki açı düzgün yansımalarda her zaman 90° iken dağı-

nık yansımalarda 90° den daha küçük olmalıdır.

45° 45°

pipetpipet

tahta çubuk

Tepsi

Işık kaynağından çıkan ve 
yansıtıcı yüzeye gönderilen 
ışına gelen ışın denir. Yansıtı-
cı yüzeye çarparak yön değiş-
tirip geldiği ortama geri dö-
nen ışına yansıyan ışın denir. 
Yüzeye dik olacak şekilde çizi-
len (hayali) dik çizgiye yüze-
yin normali denir.

Yansıtıcı Yüzey

(N)

Gelen
Ișın

Yansıyan
Ișın

Gelme
Açısı

Yansıma
Açısı
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7. Ayşe proje ödevi için aşağıdaki etkinliği yapmıştır.
Mukavvayı aşağıdaki gibi yarım daire şeklinde kesmiştir. 
Eşit bölmelere ayırmış ve yandaki gibi her bölmeyi ayıran nok-
taya bir harf yazmıştır.
Düz kestiği kenarın orta noktasını O harfi ile göstermiştir. Düz-
lem kenara yansıtıcı yüzeyi C noktasına bakacak şekilde bir 
ayna yerleştirerek modelini tamamlamıştır.
Kırmızı ışık ışınları olan lazeri ile A, B ve C noktalarından O 
noktasına ışınlar göndererek gözlemlerini not etmiştir.

 

Ayna
O

A

B
C

D

E

Ayna O

A

B
C

D

E

Ayna O

A

B
C

D

E

Ayna O

A

B
C

D

E

Șekil-1 Șekil-2 Șekil-3

Şekil-1’de A noktasından O noktasına gönderilen ışın E noktasından yansımıştır.
Şekil-2’de B noktasından O noktasına gönderilen ışın D noktasından yansımıştır.
Şekil-3’te C noktasından O noktasına gönderilen ışın C noktasından yansımıştır.
Ayşe’nin yaptığı etkinlik ile ilgili olarak,
I. Işığın belli kurallar doğrultusunda yansıdığını anlatmıştır.
II. C noktası yüzeyin normalidir. A, B ve C noktalarından gönderilen ışınlara gelen ışınlar 

denir.
III. Şekil-3 yüzeye dik gelen ışının kendi üzerinden yansıdığını anlatmaktadır.
IV. Bazı durumlarda gelme açısı yansıma açısından büyük olabilir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve IV B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV

8. Aşağıda düzlem ayalara gönderilen ışınların yansıma durumları açılar ile gösterilmiştir.

Normal

1. Ayna 2. Ayna

60°
60°

40° 40°

4. Ayna

.Normal

3. Ayna

50° 40°

Normal

Buna göre hangi aynada ışınlar yanlış çizilmiştir?
A) 1. ayna B) 2. ayna C) 3. ayna D) 4. ayna

Ayna
O

A

B
C

D

E

Ayna O

A

B
C

D

E

Ayna O

A

B
C

D

E

Ayna O

A

B
C

D

E

Șekil-1 Șekil-2 Șekil-3

Yansıma Kanunları 

1. Gelen ışın, yansıyan ışın ve 
yüzeyin normali aynı düz-
lem üzerindedir.

2. Gelme açısı yansıma açısı-
na eşittir.

3. Bir yüzeye normal doğrul-
tusunda yani yüzeye dik 
gelen ışınlar kendi üzerin-
den geri yansır.


