
 
Adı  soyadı:                                                             4. Sınıf   Günlük Çalışmalar 

 
 Ş       A 

 

 

I. halojen lamba   II. Floresan lamba 

III. Gaz lambası    IV. Led  lambası 

1.yukarıda verilenlerden hangisi elektrikle çalışmaz? 

 

A)  I    B)  II     C)  III      D)  IV 

   

………geçmişte kullanılan bir aydınlatma aracıdır. 

2.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılamaz? 

A) mum             B) yağ lambası  

C)  meşale         D) floresan lamba 

 

 I-Halojen lamba  II-gaz lambası    III- ampul 

3.Yukarıdaki aydınlatma araçlarının etrafa 

yaydıkları ışık miktarına göre azdan çoğa doğru 

sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? 

A)  III – II – I          B)  II – III – I  

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

 

4.Floresan lamba ve ampul ile ilgili olarak verilen 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Floresan lamba çalışırken etrafa ısı da yayar 

ampul ise etrafa ısı yaymaz. 

B) Floresan lambanın kullanım ömrü ampule göre 

daha uzundur. 

C) Floresan lamba ampule göre daha 

tasarrufludur. 

D) İkisi de elektrik enerjisi ile çalışır. 

 

5.Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi ateşin 

icadından sonra kullanılmaya başlanmıştır? 

 

A) Halojen lamba        B) Floresan lambası 

 C) Meşale                D) Ampul 

 

 

 

 

 

6.Yazı yazarken sol elini kullanan bir öğrenci 

masada ders çalışırken masa lambasının doğru 

konumunu belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Işık sağ omuz hizasından gelmelidir. 

B) Işık sol omuz hizasından gelmelidir. 

C) Işık arkasından gelmelidir. 

D) Işık karşısından gelmelidir.    

 

I. Teknolojik aydınlatma araçlarından biri floresan 

lambadır. 

II. Günümüzde kullandığımız aydınlatma araçları 

elektrik enerjisi gerektirmez. 

III. Eski çağlarda mum  , meşale ve ampul gibi 

aydınlatma araçları kullanılırdı. 

7.İfadelerden hangileri doğrudur? 

A)  Yalnız I             B)  II - III 

C)  Yalnız II             D)  hepsi 

 

8.Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi sınırsız bir 

kaynaktır? 

A)  güneş        B)  mum 

C)  elektrik      D)  gaz lambası 

 

9.Günün hangi vaktinde çevremizi daha az aydınlık 

görürüz? 

A)  sabah               B) öğle 

C)  ikindi             D)  akşam 

 

10.   Çalışma odamızın daha aydınlık olması için 

aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? 

    

A. Güneşlikleri tamamen kapatırız. 

B. Güneşlikleri açmalıyız. 

C. Işıkları kapatıp lambayı açmalıyız. 

D. Pencereyi açıp bir adet mum yakmalıyız. 


