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KÜRESEL AYNALAR
TEST   04

1. fie kil de ki XYZ do€ ru su üze rin de ki Y nok ta s› na do€-
ru ya dik bir ay na ko nu lu yor. 

X Y Z
 

X nok ta s› na ko nu lan cis min gö rün tü sü Z nok ta
s›n da olufltu€una gö re, afla €› da ki ler den han gi si 
ke sin lik le do€ ru dur?

A)  IX YI = IY ZI dir.
B)  Ay na tüm sek ay na d›r.
C)  Ay na düz  ay na d›r.
D)  Gö rün tü za hi ri dir.
E)  Gö rün tü ger çek tir.

2. Bir çukur aynanın karşısındaki cismin görüntüsü 
zahiridir. Cisim hareket ettirilince görüntüsü gerçek 
hale geliyor.

Buna göre,

I. İlk anda cismin aynaya uzakllığı odak uzaklığın-
dan küçüktür.

II. Görüntü ters dönmüştür.
III. Cisim odağın dışına çıkartılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

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

asal
eksen

K
3. fie kil de ki çu kur ay na n›n 

asal ek se ni üze rin de ki 
K cis mi, ok yö nün de 
ha re ket et ti €in de gö-
rün tü sü ile ara s›n da ki 
me sa fe aza l› yor. 

Gö rün tü ger çek ol du €u na gö re, cis min ilk bu lun
du €u yer için ne söy le ne bi lir?

A)  Mer ke zin d› fl›n da
B)  Mer kez de
C)  Odak ile mer kez ara s›n da
D)  Aynanın tepe noktasında
E)  Odak ile ay na ara s›n da

4. Odak uzaklıkları f olan X ve Y aynalarının asal eksen-
leri çakışıktır.

K

X Y
cisim

T
L M N S

Cismin önce Y, sonra X aynasında oluşan görün
tüsünün yeri neresidir? 
(Noktalar arasındaki uzaklıklar f kadardır.)

A) K noktasında B) KL arasında

C) L noktasında D) LM arasında

                       E) M noktasında

5. Tümsek ve çukur aynanın arasına KL cismi şekildeki 
gibi yerleştirilmiştir.

Tümsek 
ayna

Düzlem
ayna

Asal 
eksen

K L

KL cisminden çıkan ışınlar önce tümsek sonra 
düz aynadan yansıdığına göre, görüntüsünün 
şekli nasıl olabilir?

A) B) C) D) E)
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6. Odak uzak l›k la r› eflit olan çu kur ve tüm sek ay na n›n 
önü ne K ve L cisim le ri fle kil de ki  gibi yer lefl ti ri li yor. 

F F

K L

K ve L ci sim le ri nin gö rün tü le ri için, 
I.  Düz dür.
II.  Ci sim den bü yük tür.
III.  Ger çek tir.

yarg›lar›ndan han gi le ri her iki  cisim için  de do€
ru dur?

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

7. Çukur ve tümsek aynanın önüne konulan K ve L ci-
simlerinin görüntülerinin boyları eşit ve görüntüler 
düz oluyor.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesin
likle doğrudur?

A) K cisminin boyu L'ninkinden büyüktür.
B) K cisminin çukur aynaya uzaklığı, L cisminin çu-

kur aynaya uzaklığından küçüktür.
C) K cisminin boyu, L'ninkinden küçüktür.
D) Görüntülerin aynalara uzaklıkları eşittir.
E) K nin görüntüsünün çukur aynaya uzaklığı, L'nin 

görüntüsünün tümsek aynaya uzaklığından bü-
yüktür.

8. Asal ekseni verilen bir küresel aynanın tepe noktası 
L’dedir.

K L M

x1 x2

asal eksen

K noktasına konulan bir cismin görüntüsü, M nokta-
sında oluşuyor.

x1 < x2 olduğuna göre,

I.  Ayna, çukur aynadır.
II.  Aynanın odak uzaklığı, x1 den büyüktür.
III.  Cismin görüntüsü, cisimden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

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

9. Odak noktası F olan çukur ve düz ayna ile şekildeki 
düzenek kurulmuştur.

Asal 
eksen
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X

F

Buna göre, X cisminden çıkan ışınların, önce düz 
sonra çukur ve son olarak düz aynada yansıması 
sonucu oluşan görüntü, 1, 2, 3, 4, 5 ile verilenler
den hangisidir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5


