
YANSIMA ve DÜZ AYNA
TEST   01

287

1. 

Şekildeki yüzeyden yansıyan ışınlar için,

I. Yansıma dağınıktır.
II. Gelme açıları, yansıma açılarına eşit değildir.
III. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı, yansıyan ışının 

yüzeyle yaptığı açıya eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

             D) I, II ve III                 E) I ve III 
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2. Eşit bölmelendirilen düzle-
me, düz aynalar yerleştiriliyor. 
N noktasal ışık kaynağından 
gönderilen ışın şekildeki gibi-
dir.

Buna göre,

I. Işın yansımalardan sonra 
M noktasından geçer.

II. Işın kendi üzerinden geri 
döner.

III. Gelen ve yansıyan ışınlar arasındaki açı 90° dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

                 D) I ve II                    E) I ve III

3. Eşit bölmelendirilen düzlemde I ışınının X ve Y düz 
aynalarından yansıdıktan sonra izlediği yol şekildeki 
gibi verilmiştir.
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Buna göre, I ışını hangi noktadan gelmektedir?

A) K B) L C) M D) N E) P

4. Eşit bölmeli düzlemde X, Y ve Z nok ta sal ›fl›k kay-
nak la r›n dan ç› kan ›fl›n lar, düz  ay na dan yan s› ya rak K 
nok ta s›n dan geç mek te dir. 
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Ifl›n la r›n düz  ay na dan yan s› ma aç› la r› aX, aY, aZ 
ol du €u na gö re, aX, aY, aZ  ara s›n da ki ilifl ki ne
dir?

A) aY > aZ > aX    B) aY > aX > aZ   

C) aY = aZ > aX D) aX > aY > aZ

                               E) aX = aZ > aY 
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60°

q I
5. Ara la r›n da 60° aç› 

bu lu nan düz ay na-
la ra ge len I ›fl› n›, sis-
tem den I› olarak ay r›-
l› yor. 

60° > q > 30° ol du
€u na gö re, I ›fl› n› ile 
I› ›fl› n› ara s›n da ki aç› kaç de re ce olur?

A) 30         B) 45         C) 50         D) 60        E) 80

6. Kutu içindeki düz aynaya gelen I ışını şekildeki gibi 
Iı ışını olarak yansıyor.
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Buna göre,

I. Işığın gelme açısı 70° dir.
II. Aynanın NM yüzeyiyle yaptığı açı 20° dir.
III. Aynanın LM yüzeyiyle yaptığı açı 70° dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

              D) II ve III              E) I, II ve III

7. Bir yüzeye gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açı, 
yansıyan ışınla yüzey arasındaki açının dört katıdır.

Buna göre, ışının yansıma açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 45 C) 50 D) 60 E) 80
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8. Aralar›nda a aç› s› bulu-

nan X ve Y ay na la r› na 
ge len I ›fl› n›, Y ay na s› na 
çar p›n ca ken di üzerinden 
ge ri yan s› yor. 

Bu na gö re,
 
I.  Ifl› n›n X ay na s› na gel me aç› s›
II.  Ifl› n›n X ay na s›y la yap t› €› aç›
III.  Ifl› n›n X ay na s›n dan yan s› ma aç› s›

ni ce lik le rin den han gi le ri kesinlikle a aç› s› na eflit
tir?

A) Yal n›z I               B) Yal n›z II                 C) I ve III
               D) I ve II                     E) II ve III

9. P küpünde bir düz  ay na var d›r. Küpe fle kil de ki gi bi 
ge len I1 ›fl› n› I1

› ›fl› n› ola rak yan s› yor. 

60° 30°

P
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Bu na gö re, ay n› ku tu ya gön de ri len I2 ›fl› n› ku tu
dan afla €› da ki ler den han gi si gi bi ç› kar?

A) B)

C)

60°

D)
30°

E)
60°


