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KÜRESEL AYNALAR
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1. 

E€ ri lik ya r› çap la r› r olan kü re sel ay na la ra şekil
deki gibi gön de ri len I ›fl› n›, tüm sek ay na dan ikin
ci de fa afla €› da ki ler den han gi si gi bi yan s›r?

 

A) B) C)

D) E)
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2. Tümsek aynaya 4x uzakta bulunan K noktasından 
geçerek gelen I ışını, uzantısı L den geçecek şekilde 
yansıyor.

I

x4x L
α

K O

Buna göre,

I. K deki cismin görüntüsü L de oluşur.
II. Aynanın odak uzaklığı x'ten büyüktür.
III. a açısı büyürse |OL| uzaklığı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

            D) Yalnız III               E) I, II ve III

3. Odak uzaklığı 30 cm olan çukur ayna ile düz ayna 
karşı karşıya yerleştiriliyor. Noktasal X kaynağından 
çıkan ışın şekildeki yolu izliyor.

T
X

K
Asal

eksen

Buna göre, |TK| uzaklığı kaç cm olabilir?

A) 20 – 30 arasında B) 30

C) 30 – 60 arasında D) 60

                 E) 60 tan büyük

4. Bazı aynalara gönderilen paralel ışınların bu ayna-
lardan yansıması aşağıdaki gibidir.

Buna göre, bu aynalardan hangisi, odak uzaklığı 
20 cm olan bir çukur aynadır?
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20 cm 20 cm
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5. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları f ve 2f olan 
tümsek ve çukur ayna karşı karşıya yerleştiriliyor. P 
noktasal ışık kaynağından çıkan ışın, yansımalardan 
sonra kendi üzerinden geri dönüyor.

f 2f

α
α

P

Buna göre, tümsek ayna ile kaynak arasındaki 
uzaklık kaç f dir?

A) 
2
1

 B) 1 C) 
2
3

 D) 2 E) 3

6. Odak noktası F olan tümsek ve düz ayna ile şekilde-
ki düzenek kurulmuştur.

Asal
eksen F

I1

I2 I3

Düz aynaya şekildeki gibi gelen I1, I2, I3 ışık ışın
larından hangileri, yansımalar sonucunda kendi 
üzerinden geri döner? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) Yalnız I1  B) Yalnız I2  C) Yalnız I3

               D) I1 ve I2               E) I2 ve I3

Asal
eksenx

x

IK
IL

IM

7. IK, IL, IM ışık ışınları bir 
tümsek aynanın asal ek-
senine paralel olarak şe-
kildeki gibi gönderilmiştir.

Aynadan yansıyan ışınların uzantılarının asal ek
senle yaptığı açılar sırasıyla qK, qL, qM olduğuna 
göre, bu açılar arasındaki ilişki nedir?

A) qK = qL = qM  B) qK < qL = qM

C) qL = qM < qK D) qK < qL < qM

                       E) qM < qL < qK

8. X, Y, Z ışık ışınları, çukur aynaya şekildeki gibi gön-
derilmiştir.

Asal
eksen

X

K L

Y Z

X ışını asal eksene paralel yansıdığına göre,

I.  Y ışını yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri 
döner.

II.  Z ışını yansıdıktan sonra L noktasından geçer.
III.  K noktası aynanın odağıdır.

yargılarından hangileri doğrudur? 
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

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

9. Şekildeki K, L kutularına birer ayna yerleştirilmiştir. K 
kutusundaki aynaya gelen I ışık ışını şekildeki yolu 
izleyerek düzenekten çıkıyor.

K
kutusu

L
kutusu

x

I

Şekildeki x ekseni küresel aynalar için asal ek
seni, düz aynalar için de normalin doğrultusunu 
gösterdiğine göre,

I.  K kutusunda tümsek ayna vardır.
II.  L kutusunda düz ayna vardır.
III.  K kutusundaki aynanın odak uzaklığı 1 birimden 

büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur? 
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

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


