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1. 1 saat = 60 dakika

Fatih ve Erman’ın  farklı işlemci hızlarına sahip 2 farklı bilgisayarı vardır. 

Aşağıda iki bilgisayarın aynı anda yüklemeye başladıkları UZAY2121 oyununun 18. dakikadaki yüklenme yüz-
deleri verilmiştir.

60% 50%

  Fatih’in Bilgisayarı (%60)      Erman’ın Bilgisayarı (%50)

18 dakika sonunda Fatih’in bilgisayarında oyunun %60’ı, Erman’ın bilgisayarında oyunun %50’si yüklenmiştir.

Buna göre Fatih’in oyunu yüklendikten kaç dakika sonra Erman’ın bilgisayarına da aynı oyun yüklen-
miş olur?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

7. SINIF
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2. Uğur Usta restoranına gelen müşteriler için iki çeşit yemek menüsü yapıp satmaktadır.

Aşağıda bu menülerin herbirindeki  yiyecek miktarları ve toplam yiyecek miktarları verilmiştir.

Malzeme 1. Menü için Kullanılan 

Miktar

2. Menü İçin Kullanılan 

Miktar

Toplam Ürün Miktarı

Köfte 2 Adet 3 Adet 105 Adet

Tavuk Kanat 5 Adet 4 Adet 210 Adet

Biber 2 Adet 1 Adet 100 Adet

Domates 1 Adet 1 Adet 45 Adet

Pilav 1 Kase 1 Kase 50 Kase

Gün sonunda menüler halinde satılan yiyeceklerden köfte, tavuk kanat ve domatesler tamamen bitmiş  biber 
ve pilav ise artmıştır. 

1. Menü fiyatı 25 ¨ , 2. Menü fiyatı 20 ¨ olduğuna göre toplam kaç ¨ gelir elde edilmiştir?

A) 950 B) 1050 C) 1150 D) 1200
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3. Kasetçalar ve pikaplar geçmişte sıklıkla kullanılan müzik çalarlardı. 

Kasetçalar (teyp) çalma süresi 45 dakika, 60 dakika ve 90 dakika olan kaset çalmaktadır. Pikaplar ise  üzerlerinde 
bulunan ayar düğmesi sayesinde 33’lük ve 45’lik plakları çalabilen müzik aletleridir. 33 ve 45 plağın kaç devirde 
tamamen biteceğini göstermektedir. 

müslüm gürses

İrfan Bey depodan kasetçalar ve pikapını çıkarıp aynı albüme ait 60 dakikalık kaseti kasetçalarına ve pilağı ise 
pikapına takmıştır. Pikapında 45 devir ayarını ayarlamıştır. 

Kasetteki şarkılar tabloda verilmiştir.

Şarkı Adı Süre

1-Hangimiz Sevmedik 8 dakika

2-Usta 7 dakika

3-Unutursun Diye 7,5 dakika

4-Maziden Bir Demet 7,5 dakika

5-Gitme 10 dakika

6-Adını Sen Koy 6 dakika

7-Dalgalandımda Duruldum 7 dakika

8-Dağlarda Kar Olsaydım 7 dakika

Aynı anda çalmaya başlayan kasetçalar ve pikap için sıra ile çalışan kasette “Adını Sen Koy” şarkısı çalma-
ya başladığında pikapta kaçıncı devir tamamlanmıştır?

A) 30 B) 32 C) 34 D) 36
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4.                        

Sınavlara hazırlanan Vedat, 60 soruluk bir sınavda 9 soruyu boş bırakmıştır.

Yanlış yaptığı soru sayısının, doğru yaptığı soru sayısına oranı 1 
2

 olduğuna göre, kaç soruyu doğru ola-

rak cevaplamıştır?

A) 17  B) 19  C) 34  D) 38
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5. Sağlıklı beslenmek için hazır yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekir. Mümkün olduğunca sebze ve mey-
ve tercih edilmeli, kahvaltıya dikkat edilmelidir. 

Aşağıdaki infografikde bazı sağlıksız yiyecek ve içeceklerin kalori değerleri verilmiştir.

300 Kalori/100 g
Sosis

50 Kalori/100 g
Kola

290 Kalori/100 g
Hamburger

250 Kalori/100 g
Pasta 320 Kalori/100 g

Patates
Kızartması

Efe verilen yiyecek ve içeceklerden tabloda verilen miktarlar kadarını tüketmiştir.

Yiyecek veya İçecek Tüketilen Miktar Toplam Kalori Miktarı

Kola 400 g

Hamburger 400 g

Sosis 100 g

Patates Kızartması 200 g

Pasta 160 g

Efe’nin kilosuna göre 30 dakikalık koşu ile 300 kalori yakmaktadır. 

Buna göre, Efe aldığı besinlerin kalorilerini karşılamak için kaç dakika koşmak zorundadır?

A) 240 B) 270 C) 300 D) 330
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6. Yandaki krokide bir evin planı verilmiştir.                  

14 m2

18 m2

22 m2

40 m2

6 m2

20 m2

Banyo/WC

Oda-1

Oda-2

Salon

Antre

Mutfak

Evdeki her bir odanın alanı içlerine yazılmıştır.

Verilen krokiye göre, 

 I. Salonun alanı, evin alanının %25’idir.

 II. Antre, salon ve mutfak birleşiktir. Bu alanın %15 i antredir.

 III. Oda-2 ‘nin alanı, salonun alanının %55 ‘i kadardır. 

Verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) II ve III B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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7. Aşağıda 4 arkadaşın tartım sonucu kütleleri verilmiştir. 

Burak Elif 85kg Burak Sinem 82kgBurak İsmet 88kg Elif İsmet 93kg

Buna göre, Sinem tek başına tartılırsa tartım sonucu kaç kg olur?

A) 42 B) 41  C) 40 D) 39 
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8.                            5x–1A

D

G

F H

B

CE

4x+1

3x

2x–1

Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde,

|AG| = (5x – 1) cm,  |EC| = (3x) cm,  |CH| = (2x – 1) cm, |AD| = (4x + 1) cm

Ç(ECHF) = 18 cm olduğuna göre Ç(ABCD) kaçtır?

A) 40 B) 42 C) 45 D) 48
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9.  

A A

A

A BB

BBB

B B B

Marangoz Ferhat Usta bir tahtayı önce iki eş parçaya ayırıyor. Elde ettiği parçalardan birincisini 3 eş parçaya, 
ikincisinin 4 eş parçaya ayırıyor. Elde ettiği parçaları aşağıdaki gibi birleştiriyor. 

A A

A

A BB

BBB

B B B

Buna göre elde edilen son şeklin uzunluğu ilk şekle göre hangi rasyonel sayı ile gösterilir?

A) 
1 
7

  B) 
7 

24
  C) 

5 
24

  D) 
5 

12
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10. Bir fotokopicide renkli çıktılar için 0,75 ¨, siyah-beyaz çıktılar için 0,15 ¨ ücret alınmaktadır.

Sinem  bu fotokopicide 22 sayfa renkli,  80 sayfa siyah-beyaz çıktı almıştır.

Buna göre, Sinem 50 ¨ verirse kaç ¨ para üstü alır?

A) 20,50 B) 21 C) 21,50 D) 22,00
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11. Ali, Burak  ve Cemre’nin katıldığı bir bilgi yarışması ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. 

•	 Toplam 10 soru sorulmuştur.

•	 Her soruyu tam olarak 2 yarışmacı doğru cevaplamıştır.

•	 Her doğru cevap 6 puandır.

•	 Yanlış yapan bir yarışmacıdan 4 puan düşülmüş ve diğer iki yarışmacıya ikişer puan verilmiştir.

•	 Her soruya bir kişi yanlış cevap vermiştir.

Aşağıdaki tabloda, yarışma ile ilgili bazı sonuçlar verilmiştir. 

Doğru 

Sayısı

Yanlış 

Sayısı

Toplam 

Puan

Ali 8 2 56

Burak

Cemre 5 5 20

Buna göre, Burak’ın aldığı puan kaçtır?

A) 44 B) 40 C) 38 D) 36 
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12. Kahramanmaraş’ı gezmeye giden Nuri, Akif ve Erdem maraş dondurması yemeye gitmişlerdir. Her biri birer 
porsiyon dondurma sipariş etmiştir. 

•	 Nuri, kendi dondurmasının  2 
3

 ünü, 

•	 Akif, kendi dondurmasının 3 
7

 sini,

•	 Erdem, kendi dondurmasının 4 
5

 ini yemiştir.

Nuri’den kalan dondurmanın miktarı x, 

Akif’den kalan dondurmanın miktarı y, 

Erdem’den kalan dondurmanın miktarı z 

olduğuna göre x, y, z’nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) z < x < y B) y < x < z C) x < y < z D) z < y <
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13.     

1. Adım 2. Adım 3. Adım

Yukarıda verilen şekiller kibrit çöpleri ile oluşturulmuştur. 

Buna göre, 96 adet kibrit çöpü ile oluşturulan şekil kaçıncı adımdadır?

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20
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14.                 

?

Yukarıda verilen teraziler dengededir. 

 ,  ve  nesneleri özdeş olduğuna göre, üçüncü terazinin dengede olabilmesi için kaç adet  
cismine ihtiyaç vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
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15.  

Bir düğünde başlangıçta 120 kişi vardı. 15 evli çift gelince düğündeki kadın sayısı, erkek sayısının 2 katı oluyor. 

Buna göre, başlangıçta düğünde kaç erkek vardı?

A) 40 B) 35 C) 32 D) 28
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1. Güneş’ten 1000 kat daha büyük olan Betelgeuse yıldızı yakında patlayabilir.

Gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olan Betelgeuse, her an bir süpernova patlaması sonucunda ölebilir. 
Yaklaşık 10 milyon yaşında olan kırmızı renkteki yıldız Betelgeuse’un hayatının sonuna yaklaştığını belirten gök 
bilimciler, yıldızın patlamanın eşiğinde olabileceğine dair göstergeler olduğunu aktardı. 

Küçük Yıldız

Büyük Yıldız
Kırmızı Üstdev

Süpernova patlaması
Kara Delik

Nötron Yıldızı

Kırmızı Dev

Beyaz Cüce

Gezegenimsi Bulutsu

Bulutsu

Yukarıda bir gazete haberi ve yıldız yaşam döngüsünü gösteren bir görsel verilmiştir.

Verilen haber ve görsele göre;

 I. Betelgeuse yıldızının yaşam döngüsü büyük kütleli yıldız olarak başlamıştır.

 II. Betelgeuse yıldızı, kendi yakınındaki her türlü maddeyi; hatta ışığı bile çekecek güçte olan kara deliğe 
dönüşebilir. 

 III. Betelgeuse yıldızı şu an hayatına kırmızı dev olarak devam ediyor olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

FEN BİLİMLERİ

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

7. SINIF
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2. Belli bir olgunluğa ulaşan hücrelerin bölünerek yeni hücreler oluşturmasına hücre bölünmesi denir. Hücre 
bölünmesi tüm canlılarda görülür.

Aşağıda K hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin evreleri verilmiştir.

K Hücresi 1 2 3 4 5

6

Buna göre, numaralandırılarak gösterilen evrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 2 numaralı evrede iğ iplikleri oluşmuş ve kromozomlar iğ ipliklerine tutunmuştur. 

B) 3 numaralı evrede kromozomlar, hücrenin ortasında tek sıra hâlinde dizilir.

C) 4 numaralı evrede, kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilir.

D) 5 numaralı evrede, sitoplazma bölünmesi ara lamel oluşumu ile gerçekleşmektedir.
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3. Işığın madde tarafından soğurulması maddenin sıcaklığını artırır.

Azra, maddelerin ışığı soğurmasında renklerinin önemini görmek için aşağıdaki etkinliği yapmıştır:

	 •	 İçlerine	kırmızı	ve	siyah	renklerde	eşit	miktarda	gıda	boyası	eklediği	özdeş	kaplardaki	eşit	miktardaki	suları,	
güneş ışığını doğrudan alan bir yere koymuştur. (Suların ilk sıcaklıkları eşittir.)

	 •	 Kapları	eşit	süre	bekletmiş	ve	sıcaklıklarını	tekrar	ölçmüştür.

Bir saat sonra

Başlangıç

Su
200 ml
30 °C

Su
200 ml
50 °C

Su
200 ml
30 °C

Su
200 ml
65 °C

Buna göre;

 I. Azra, amacına uygun düzenekleri doğru bir şekilde kurmuştur.

 II. Yapılan deneyde bağımsız değişken madde rengidir. 

 III. Yapılan deneyden yola çıkarak koyu renk görünen cisimlerin, ışığı daha iyi soğurduğu söylenebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Kaplardaki buharlaşma ihmal edilmiştir.)

A) I ve II   B) I ve III

C) II ve III   D) I, II ve III
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4. Hücrelerde genel olarak mitoz  ve mayoz olmak üzere iki çeşit hücre bölünmesi gerçekleşir.

Mitoz ile mayoz bölünme arasındaki farklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mitoz bölünme vücut hücrelerinde, mayoz bölünme ise üreme ana hücrelerinde görülür. 

B) Mitoz bölünme sonucu dört yeni hücre oluşurken mayoz bölünmede iki yeni hücre oluşur.

C) Mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalırken mayoz bölünme de yarıya iner.

D) Mayoz bölünme kalıtsal çeşitlilik oluştururken, mitoz bölünme kalıtsal çeşitlilik oluşturmaz.
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5. Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü, cismin kütlesine ve yerin merkezi ile cisim arasındaki uzaklığa bağlıdır. Cis-
min kütlesi arttıkça yer çekimi kuvveti de artar. Yerküre ile cisim arasındaki uzaklık arttıkça yer çekimi kuvveti 
azalır. 

Yerküre kutuplardan hafifçe basık, Ekvator’dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir.

Aşağıda Türkiye’den kalkan bir uçağın Avustralya’ya uçuş rotası gösterilmiştir.

Ekvator

Avustralya

Türkiye

Buna göre, uçağa rotası boyunca etki eden yer çekimi kuvvetinin zamanla değişim grafiği aşağıdakiler-
den hangisindeki gibi olabilir?

(Uçağın, rotasının tamamını aynı yükseklikte tamamladığı kabul edilecektir.)

Ağırlık

Tür
kiye

Ekv
ato

r

Avu
stra

lya

Ağırlık

Tür
kiye

Ekv
ato

r

Avu
stra

lya

Ağırlık

Tür
kiye

Ekv
ato

r

Avu
stra

lya

Ağırlık

Tür
kiye

Ekv
ato

r

Avu
stra

lya

A) B)

C) D)
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6. Bir karışımı ayırmak için kullanılan yöntemler sırasıyla aşağıda yazılmıştır:

 1. Suda yüzdürme      2. Süzme       3.  Damıtma

Buna göre ayrılan karışım aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tuz - su - kum   B) Şeker - su

C) Su - tuz - kum - talaş D) Su - alkol - kum
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7. Fiziksel anlamda iş yapılmış olması için cisme bir kuvvet uygulanması ve cismin, uygulanan kuvvetle aynı doğ-
rultuda yer değiştirmesi gerekir.

Uygulanan kuvvet ve alınan yol ile iş arasında doğru orantı olduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki 
deney düzeneklerini kurmuştur.

F

2 m

I. düzenek

2F

2 m

II. düzenek

3F

3 m

III. düzenek

2F

3 m

IV. düzenek

Buna göre, öğrencinin amacına ulaşabilmesi için kullanması gereken düzenekler aşağıdakilerden han-
gisinde doğru verilmiştir?

Kuvvet - İş İlişkisi Yol - İş İlişkisi

A) I. ve III. düzenek I. ve II. düzenek

B) III. ve IV. düzenek II. ve IV. düzenek

C) I. ve II. düzenek II. ve III. düzenek

D) III. ve IV. düzenek I. ve III. düzenek



68

8. Enerji, yoktan var olmaz; var olan enerji de yok olmaz. Ancak bir türden başka bir türe dönüşür. En sık karşılaşı-
lan enerji dönüşümleri potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesidir.

Aşağıda sürtünmesiz ortamda A ve C noktaları arasında salınım hareketi yapan bir kürenin modeli verilmiştir.

BA C

Salınımın üst seviyesi

Yer seviyesi

Buna göre, sürtünmesiz ortamda bulunan kürenin hareketi sırasında gerçekleşen enerji dönüşümleri 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Küre, A konumunda yere göre potansiyel enerjiye sahipken B konumunda, A konumundaki potansiyel enerjinin tamamı 
kinetik enerjiye dönüşür. 

B) A ve C konumları, salınım hareketi yapan kürenin çıktığı en üst noktalardır ve bu konumlarda yere göre potansiyel enerji 
en yüksek değere ulaşır.

C) B konumu kürenin en yüksek sürate ulaştığı yerdir ve salınım hareketinde kinetik enerjinin en fazla olduğu yer burasıdır.

D) Salınım hareketi boyunca her turda kürenin enerjisi bir miktar azaldığı için kürenin, salınımdaki üst seviyesinin yüksekli-
ği de zamanla azalır ve küre bir süre sonra durur.
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9. Atomlar küçük temel parçacık olan proton, nötron ve elektrondan oluşur. 

Aşağıda bir X atomunun yapısında bulunan parçacıklarla ilgili bir grafik verilmiştir.

po
zi

tif
 p

ar
ça

cı
k

ne
ga

tif
 p

ar
ça

cı
k

yü
ks

üz
 p

ar
ça

cı
k

Parçacık sayısı

Parçacık cinsi

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çekirdekte bulunan parçacık sayısı, katmanlarda bulunan parçacık sayısından fazladır. 

B) Pozitif (+) yüklü parçacık protondur ve atomun çekirdeğinde yer alır.

C) Negatif yüklü (–) parçacık elektrondur ve proton ile birlikte atomun çekirdeğinde yer alır.

D) X atomunun yapısında en çok yüksüz nötron parçacığı bulunur.
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10. Aşağıda periyodik sistemdeki ilk 18 elementten bazılarının isimleri ve kullanım alanları ile ilgili çözülmüş bir 
bulmaca verilmiştir.

A
R
B
O
N

F

O
K L O R

O R

H E L Y U M

1

3

2

4

5

	 •	 Suların	mikroplardan	arındırılmasında	kullanılır.

	 •	 Diş	macunu	yapımında	kullanılır.

	 •	 Balon	ve	zeplin	gibi	hava	taşıtlarının	şişirilmesinde	kullanılır.

	 •	 Kömür,	petrol,	doğal	gaz	gibi	yakıtların	yapısında	bulunur.

	 •	 ........................................................................................

Buna göre, hangi elemente ait bulmaca sorusu yazılmamıştır?

A) Bor B) Flor C) Klor D) Karbon
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11. Maddenin başka bir çözücü içinde gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklere ayrılmasına çözünme denir.

Zeynep; sıcaklık, temas yüzeyi ve karıştırma gibi faktörlerin çözünme hızına etkisini araştırmak için aşağıdaki 
deney düzeneklerini kuruyor.

Su
200 ml
25 oC  

Su
200 ml
50 oC  

20 g toz
şeker

20 g kesme
şeker

Su
200 ml
50 oC  

Su
200 ml
60 oC  

20 g toz
şeker

20 g kesme
şeker

I II

III IV

Buna göre, Zeynep’in yapacağı deneylerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. ve III. düzenekleri kullanarak çözücü sıcaklığının çözünme hızına etkisini görebilir. 

B) II. ve III. düzenekleri kullanarak temas yüzeyinin etki sini görebilmek için, II. düzeneği karıştırmamalıdır. 

C) III. ve IV. düzenekleri kullanarak temas yüzeyinin çözünme hızına etkisini görebilir.

D) II. düzenekte sıcaklığı 60 0C yaparsa, II. ve IV. düzeneklerle karıştırmanın çözünmeye etkisini görebilir.
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12. Yaşamımızı sürdürmek ve kolaylaştırmak için sürekli olarak doğal kaynaklar kullanmaktayız. Kullandığımız 
doğal kaynakların miktarı ve türü sürekli artmaktadır. Bu kaynaklardan bir kısmının yeryüzündeki rezervi sınır-
lıdır ve bu rezervin miktarı her geçen gün azalmaktadır. Bu kaynakların etkili kullanımı bakımından geri dönü-
şüm uygulamaları büyük bir önem taşımaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kaynakların etkili kullanımına uygun bir uygulama değildir?

A) Enerji ihtiyacı için yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımını artırmak.

B) Kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek.

C) Kullanılmış kâğıtları imalat sürecine tekrar kazandırmak.

D) Modern geri dönüşüm tesisleri kurmak.
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13. Görme olayının gerçekleşmesi için cisimlerin üzerine düşen ışığın cisimden yansıyarak göze kadar ulaşması 
gerekir. Cisimlerin üzerine aynı güneş ışığı düşmesine rağmen cisimler farklı renklerde görünür.

Aşağıda beyaz ışığın farklı renklerdeki yüzeylerden yansıması gösterilmiştir.

Beyaz zemin

Beyaz ışık

Beyaz ışık

Beyaz ışık

Kırmızı ışık Mavi ışık

Mavi zemin

Beyaz ışık Beyaz ışık

Kırmızı zemin Siyah zemin

Verilen yansıma örneklerine göre;

 I. Bir cisim üzerine düşen ışığın tamamını yansıtıyorsa beyaz, tamamını soğuruyorsa siyah görünür.

 II. İnsan gözünün algıladığı renklerin kaynağı, cisimler tarafından soğrulmayan, yansıtılan ışıktır. 

 III. Bir cisim, üzerine düşen beyaz ışıktaki diğer renkleri soğurup kırmızı rengi yansıtıyorsa kırmızı, mavi rengi 
yansıtıyorsa mavi görünür.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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14. Işığın tamamına yakınını düzgün olarak yansıtabilen yüzeylere ayna denir. Aynaların yansıtıcı yüzeyi düz veya 
küresel olabilir. Aynalar yansıtıcı yüzeyine göre düz ayna ve küresel (çukur ve tümsek) ayna olmak üzere ikiye 
ayrılır.

Ekrem Öğretmen, öğrencilerinden aynaların kullanım alanları ile ilgili örnekler vermelerini istemiştir.

Yasin

Hilal

Aylin

Çukur aynalar cisimleri oldu-
ğundan büyük gösterdiği için
diş hekimleri tarafından
kullanılır.

Evlerde, lavabo ve banyolarda,
terzilerde, kuaförlerde küçük
görüntü oluşturduğu için
düz aynalar kullanılır.

Tümsek aynalar geniş açılı bir
görüş sağladığı için otomobil-
lerin yan aynalarında kullanılır.

Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği örnekler doğrudur?

A) Yalnız Hilal B) Hilal ve Aylin

C) Aylin ve Yasin D) Hilal, Aylin ve Yasin
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15. Bir cismin görünmesi için ortamda ışık olması gerekir. Aynalarda görüntü ışık kaynağından çıkan ışınların önce 
cisimden sonra da aynadan yansıdıktan sonra göze ulaşması ile oluşur.

Aşağıda K, L ve M aynaları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

 K: Görüntünün aynaya uzaklığı ile cismin aynaya uzaklığı ve görüntünün boyu ile cismin boyu her zaman 
birbirine eşittir.

 L: Görüntü daima cisimden küçük ve düzdür. Cisim aynadan uzaklaştıkça görüntünün boyu kısalır.

 M: Cismin görüntüsü cismin aynaya olan uzaklığına göre ters ve cisimden küçük, ters ve cismin boyu ile aynı, 
ters ve cisimden büyük, düz ve cisimden büyük olabilir.

Buna göre, bu aynaların çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) K: Düz ayna  
L:  Çukur ayna 
M: Tümsek ayna

 B) K: Çukur ayna  
L:  Düz ayna 
M: Tümsek ayna

 C) K: Düz ayna  
L:  Tümsek ayna 
M: Çukur ayna

 D) K: Tümsek ayna  
L:  Düz ayna 
M: Çukur ayna


