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KÜRESEL AYNALAR

1. Yeteri kadar büyük bir tavanın altına konulan düz ay-
nadan yansıyan ışınlar tavanı aydınlatıyor. Kaynağın 
aydınlattığı bölgenin alanı A, ışık kaynağının görün-
tüsünün aynaya uzaklığı d kadardır. Ayna bükülerek 
şekildeki gibi tümsek ayna yapılıyor.

d d

Kaynağın yeri değişmediğine göre, A ve d nasıl 
değişir?

     A        d                                 
A) Artar   Artar
B) Artar   Azalır
C) Azalır   Artar
D) Artar   Değişmez
E) Değişmez  Azalır

2. Odak uzaklıkları eşit ve f kadar olan çukur ve tüm-
sek ayna asal eksenleri çakışık şekilde yerleştiriliyor. 
Aynaların arasına, tümsek aynadan f kadar uzağa 
konulan bir cismin görüntüsü, iki aynada da zahiri 
oluyor.

Buna göre,

I. Cismin çukur aynaya uzaklığı f den küçüktür.
II. Aynaların tepe noktalarının arasındaki uzaklık 2f 

dir.
III. Çukur aynadaki görüntünün boyu tümsek ayna-

dakinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

3. Tümsek aynanın karşısına konulan bir cismin,

I. Görüntüsü sanaldır.
II. Boyu cismin boyundan küçüktür.
III. Cisimle görüntüsü arasındaki uzaklık aynanın 

odak uzaklığından azdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yal n›z II                  B) I ve II                C) II ve III
                D) I ve III                   E) I, II ve III
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4. 

Odak noktası F olan şekildeki çukur aynaya ba
kan gözlemcilerden hangileri kendilerini aynada 
görebilir?

A) Yalnız G1 B) Yalnız G2 C) Yalnız G3

             D) G1 ve G2            E) G2 ve G3

5. fie kil de ki çu kur ay na n›n oda €› F, mer ke zi M dir. 

F M

X Y Z W

Çu kur ay na n›n önü ne ko nulan eflit boy lu X, Y, Z 
ve W ci sim le rin den han gi le ri nin gö rün tü sü nün 
bo yu bir bi ri ne eflit ola bi lir?

A) X ve Z                B) X ve Y                 C) Y ve W 
                  D) X ve W                 E) Z ve W
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6. fie kil de ki çu kur ay na n›n odak la mer ke zi nin or ta s›-
na yer lefl ti ri len, eflit boy lu K ve L ci sim le ri oda €a ve 
mer ke ze do€ ru hareket ettiriliyor. 

F M
// //

K L

Bu na gö re, 
I.  L cis mi nin gö rün tü sü nün bo yu kü çü lür.
II.  K ve L nin görüntülerinin hareket yönleri zıttır.
III.  K› sa bir sü re son ra K nin gö rün tüsünün bo yu L 

nin kin den bü yük olur. 
yar g› la r›n dan han gi le ri do€ ru dur?

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

7. Eşit bölmelendirilen düzleme, odak noktası F olan 
çukur ayna ile düz ayna şekildeki gibi yerleştiriliyor. 
K noktasal cisminden çıkan ışınlar önce çukur, son-
ra düz aynadan yansımaktadır.
 

F M

K

IIII

II

Asal
eksen

IV

V

Buna göre, K cisminin düz aynadaki ilk görüntü
sü hangi noktada oluşur?

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

8. Odak noktası F olan tümsek aynanın karşısına K ve 
L cisimleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. 

F

K

L
yatay

yatay

Buna göre, 
I. İkisinin de görüntüsü zahiridir.
II. K nin görüntüsünün boyu, L nin görüntüsünün 

boyuna eşittir.
III. K nin görüntüsü, aynaya L nin görüntüsünden 

daha yakındır. 
yargılarından hangileri doğrudur?

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

              D) I, II ve III                E) Yalnız I

9. Odak uzaklığı f olan çukur aynanın önündeki N nok-
tasına bir cisim şekildeki gibi konulmuştur. Cismin 
görüntüsü N noktasında oluyor.

L MK N P

Asal
eksen

2 1

Buna göre, aynanın tepe noktası K'ye getirilince 
görüntü nerede oluşur? 
(Noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir.)

A) N noktasında B) P noktasında

C) MN arasında D) M noktasında

                     E) LM arasında


