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1. Odak nok ta s› F, mer kez nok ta s› M olan tüm sek ay na-
ya gön de ri len K, L, M ›fl›n la r› n›n yan s› ma s› fle kil de ki 
gi bi  gösterilmiştir.
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Bu na gö re, han gi ›fl›n la r›n yan s› ma s› yan l›fl çi zil mifl
tir?

A) Yal n›z K                B) Yal n›z L              C) K ve L
              D) K ve M                      E) L ve M

X2. Asal eksenleri çakı-
şık olarak kar fl› 
kar fl› ya kon ulmufl 
tüm sek ve çu kur 
ay na  dan, tüm sek 
ay na ya ge len ›fl›n 
fle kil de ki yolu izli-
yor. 

 
Nok ta lar ara s›ndaki uzak l›klar eflit ol du €u na gö
re, ışının tümsek aynadan 2. yansıması nasıl 
olur? 

A)

D) E)

B) C)

3. Çukur aynanın asal ekseni üzerine yerleştirilen K ve 
L ışık kaynaklarından, aynalara gönderilen ışınlar 
şekildeki yolları izliyor.

K L
xxy

Buna göre, y uzaklığı kaç x tir?

A) 1 B) 
3
4

 C) 
2
3

 D) 2 E) 3

M F
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I4. Odak nok ta s› F, 
mer kez nok ta s› M 
olan çu kur ay na n›n 
önü ne bir düz  ay na 
I, II, III ko num la r›n a 
tek tek konuluyor. 

Bu na gö re, asal ek se ne pa ra lel ge len ›fl›n, düz 
ay na han gi du rum lar da iken ken di üze rin den ge ri 
yan s›r? (II. konumda ayna  FM nin ortas›ndad›r.)

A) Yal n›z I                   B) Yal n›z II             C) I ve II
                D) I ve III                     E) II ve III
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 5. fie kil de ki çu kur ay-
na ya ge len I1 ve I2 
›fl› n› ay na dan yan-
s› y›n ca O nok ta s›n-
dan ge çi yor. 

Bu na gö re, I3 ›fl› n› 
asal ek se ni han gi 
nok ta dan ke ser?

A) K nok ta s›ndan  B) KL ara s›ndan

C) L nok ta s›ndan D) M nok ta s›ndan

                       E) N nok ta s›ndan
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6. Çukur aynanın önünden asal ekseni P noktasından 
kesip gelen I ışını, yansıdıktan sonra R noktasından 
geçiyor.

I

P R
T

Buna göre,

I. Aynanın odak noktası RT arasındadır.
II. |PR| uzunluğu |RT| uzunluğuna eşittir.
III. R noktasına, asal eksene dik konulan cismin gö-

rüntüsü P noktasındadır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

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

            D) II ve III                     E) I ve III

7. Şekildeki K tümsek aynası ile L çukur aynasının asal 
eksenleri çakışıktır.

Asal 
eksen

Tümsek ayna Çukur ayna

K L
X

Çukur aynanın asal eksenine paralel gelen X ışı
nı tüm yansımalardan sonra kendi üzerinden geri 
döndüğüne göre, 

I. Çukur aynanın odağında tümsek ayna vardır.
II. Çukur aynanın odağı ile tümsek aynanın merke-

zi çakışıktır.
III. Çukur aynanın odak uzaklığı, tümsek aynanın 

odak uzaklığının iki katıdır.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

                D) II ve III               E) I, II ve III
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8. fie kil de ki tüm sek ay na ya K 
nok ta s›n dan ge len I ›fl› n›, ay-
na dan uzan t› s› L nok ta s›n dan 
ge çe cek fle kil de yan s› yor. 

 
Bu na gö re OL uzak l› €›,

 
I.  Ay na n›n e€ ri lik ya r› ça p› na ba€ l› d›r.
II.  Ifl› €›n ren gi ne ba€ l› d›r.
III.  |OK| uzak l› €› na ba€ l› d›r.

 
yar g› la r›n dan han gi le ri do€ ru dur?

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

9. Metalden yapılan bir çukur aynanın asal eksenine 
paralel gelen ışın, yansıyınca, asal ekseni aynanın 
tepe noktasından d kadar uzaktan kesiyor. 

Buna göre,

I. Ayna ısıtılırsa
II. Aynanın önü su ile doldurulursa
III. Aynanın eğrilik yarıçapı artırılırsa

işlemlerinden hangileri yapılırsa d artar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

               D) II ve III                E) I ve II

10. Eşit bölmelendirilen düzlemde, odak noktası F olan 
çukur ve düz ayna şekildeki gibi yerleştiriliyor.

X

Y

Z

F
Asal

eksen

Buna göre, X, Y, Z ışınlarından hangileri düz ay
nadan yansır?

A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z

             D) X ve Y                   E) Y ve Z


