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YANSIMA ve DÜZ AYNA

1. Pa ra lel yer lefl ti ril mifl iki düz ay na n›n ara s› na ko nu lan 
K cis minin gö rün tü le ri ne G1, G2 ve G3 göz le mcileri 
ba k› yor. Göz lemciler, K cis mi nin aynalarda n1, n2, n3 
ta ne gö rün tü sü nü gö re bi li yor. 

 

K

G1 G2 G3

Bu na gö re, n1, n2, n3 ara s›n da ki ilifl ki ne dir?

A) n1 > n2 > n3      B) n1 > n2 = n3 

C) n2 > n1 > n3  D) n1 = n2 > n3 

                       E) n3 > n1 > n2 

2. Üç gözlemci düşey duran düz aynaya şekildeki K, 
L, M noktalarından bakıyor. P noktasından v sabit 
hızıyla geçen bir cismi aynada sırasıyla tK, tL, tM süre 
görüyorlar.

KL

PM

Buna göre, tK, tL, tM arasındaki ilişki nedir?

A) tK = tL = tM B) tK = tL > tM
C) tK > tL = tM D) tL = tM > tK
                        E) tM > tL > tK

K

L

M

N

G3. Eşit bölmelendirilen 
düzlemdeki G göz-
lemcisi, K, L, M ve N 
cisimlerinin karşısın-
daki düz aynaya şekil-
deki gibi bakıyor.

Buna göre, gözlemci 
hangi cisimlerin gö
rüntüsünü düz aynada görebilir?

A) K ve L B) L ve N C) K ve N

              D) M ve N               E) M ve L

4. Şekildeki eşit bölmelendirilen düzlemdeki düz ayna-
ya G noktasından gözlemci bakıyor.

K

L

M

P

N

G1

Buna göre, gözlemci, hangi noktanın görüntüsü
nü aynada göremez?

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

5. A noktasından sabit hızla harekete geçen gözlemci, 
doğrusal hareket ederek B noktasına 7t sürede varı-
yor.

C

BA

Buna göre, aynı gözlemci C noktasındaki cismin 
düz aynadaki görüntüsünü kaç t süre görür?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) 3 B) 
2
7

 C) 4 D) 
2
9

 E) 5
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6. K ve L düz  ay na la r› fle kil de ki gi bi yer lefl ti ril mifl tir. 

 

G1

G2

G3

K
X

L

Ay na la ra G1, G2, G3 nok ta la r›n dan ba kan göz
lemcilerden han gi le ri X cis mi ni her iki ay na da da 
gö re bi lir?

A) Yal n›z G1           B) Yal n›z G2          C) G1 ve G2

             D) G1 ve G3              E) G2 ve G3

ZY

X

A

B

7. Şekildeki X, Y ve Z 
noktalarından düz 
aynaya bakan göz
lemcilerden han
gileri, AB cisminin 
görüntüsünü düz 
aynada tam olarak 
göremez?

A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z

            D) X ve Z                  E) X, Y ve Z

X

N

P

L K

M

G

8. 

fie kil de ki X ay na s› na G nok ta s›n dan ba kan bir 
göz lem ci, say dam ol ma yan K, L, M, N ve P ci sim
le rin den han gi le ri nin gö rün tü le ri ni gö re mez?

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

9. KP perdesinin önüne X, Y düz aynaları şekildeki gibi 
yerleştirilmiştir. X aynasına bakan gözlemci perde-
nin yalnız KL kısmını görmektedir.

Y
X

K L M P

Buna göre, gözlemci konumunu değiştirmeden Y 
aynasına bakarsa perdenin hangi kısımlarını gö
rür? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) Yalnız KL B) Yalnız LM C) Yalnız MP

             D) Yalnız KM           E) Perdenin tümünü

10. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen bir odada duvarın 
büyüklüğü 5 birimdir. P noktasından gelen ışınlar, 
düz aynadan yansıyarak duvarı aydınlatmaktadır.

Düz
aynaD

uv
ar

P
1 birim

1 birim

Düz ayna, 1 birim ok yönünde ilerlerse duvardaki 
ışıklı bölgenin büyüklüğü nasıl değişir?

A) 1 birim artar. B) 1 birim azalır.

C) Değişmez. D) 2 birim artar.

                    E) 0,5 birim artar.


