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4Doruk okuldan eve gelirken basket topunu ahşap,
metal
ve beton gibi değişik yüzeylere vurarak farklı sesler
elde ettiğini gözlemlemiştir. Doruk’un yaptığı bu
gözlemleri en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aynı ortamlarda bütün cisimler aynı sesleri çıkarır.
B) Ses kaynağı farklılaştıkça çıkan sesler de farklılaşır.
C) Ses katı, sıvı ve gaz ortamlarda farklı hızlarda
yayılır.
D) Farklı ortamlarda aynı cisimler farklı sesler
çıkarırlar.

Sınıfta yapılacak bir deney için aşağıdaki şekilde
düzenekler hazırlanmıştır.
Aynı kaynaktan çıkan seslerin, farklı ortamlarda
farklı duyulduğunu ispatlamak isteyen bir öğrenci
hangi iki düzeneği kullanmalıdır?
A) I - II                   B) I - III
C) II - III                D) II - IV

Sınıfa bazı materyaller getiren Olcay Öğretmen,
elindeki çubukla aşağıdaki cisimlere aynı şekilde ve
eşit şiddette vurarak öğrencilerinden çıkan sesleri
dinlemelerini istiyor.
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Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz aşağıdaki
verilen durumlardan hangileri ses enerjisinin başka
bir enerji türüne dönüştüğünün kanıtı olamaz?
A) Bazı ses sanatçılarının sesleri ile bardağı
çatlatmaları.
B) Şiddetli ses veren hoparlörlerin önünde duran
mumun alevini hareket ettirmesi.
C) Alarm bulunan bir yerde kapı açılınca alarm
sesinin duyulması.
D) Uçakların çok yakından geçince evlerin camlarını
titretmesi.
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Olcay Öğretmen yaptığı bu deney ile öğrencilerinin
hangi sorunun cevabını keşfetmelerini istiyor?
A) Ses bir enerji türüdür?
B) Ses hangi ortamda daha hızlı yayılır?
C) Vurma şiddeti değiştikçe ses değişir mi?
D) Ses kaynağı değiştikçe duyulan ses değişir?

Evde, küçük kardeşinin metal ve tahta çubukları
aşağıdaki gibi birbirine vurduğunu gören Toprak,
çıkan seslerin farklı olduğunu farkediyor.

Buna göre Toprak’ın yaptığı bu gözlemden aşağıdaki
sonuçlardan hangisine ulaşılır?
A) Ses doğrusal olarak yayılır.
B) Ses en hızlı sıvılarda yayılır.
C) Ses kaynağı değiştikçe sesler farklı işitilir.
D) Aynı kaynaktan çıkan sesler farklı ortamlarda
farklı işitilir.

Ses aşağıdaki ortamlardan hangisinde en hızlı
yayılır?
A) Metal levha 
B) Hava
C) Deniz suyu 
D) Boşluk
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Aşağıda bir kaynaktan çıkan sesin farklı maddelerden
oluşmuş ortamlar ve sıcaklıklardaki yayılma hızları ile
ilgili bir tablo verilmiştir.

Şekildeki gibi farklı maddelerden oluşan fanusların
içerisinde Ali, Barış ve Cem aşağıdaki gibi beklemektedir.

Yağmurlu bir havada babası ile gökyüzünü izleyen
Zeynep, şimşeğin ışığını görmesine rağmen gök
gürültüsünün bir süre sonra duyulduğunu farkediyor
ve bunun nedenini babasına soruyor.
Babası aşağıdaki yanıtlardan hangisini verirse doğru
bir açıklama yapmış olur?
A) Ses boşlukta daha yavaş ilerler.
B) Işığın sürati sesten fazladır.
C) Işık boşlukta yayılmaz.
D) Yağmur sesin süratini azaltır.
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Aşağıdaki mekanlardan hangisi akustik biliminin
düzenlemesini yaptığı mekanlardan biridir?
A) Okul bahçeleri
B) Evlerin mutfakları
C) Konser salonları
D) Oyun parkları

Sonar cihazı, ses dalgalarını kullanarak cismin boyut,
uzaklık ve diğer bazı verilerini görmemizi sağlar.
İnsanlar sonar cihazı ile,
I- Denizin derinliğini
II- Hava durumu verilerini
III- Gezegenler arası mesafeyi
hangilerini tespit edebilirler?
A) Yalnız I               B) I ve II
C) II ve III              D) I, II ve III

Buna göre sadece bu tabloya bakarak yapılan aşağıdaki
yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Ses en hızlı L maddesinde yayılır.
B) N boşluk olduğu için ses yayılmaz.
C) Sıcaklık arttıkça sesin sürati artar.
D) L katı, M sıvı, K gaz olabilir.

Dışarıdan fanuslara eşit mesafeden yapılan anonsun
çocuklara ulaşma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali - Barış - Cem
B) Cem - Barış - Ali
C) Barış - Ali - Cem
D) Barış - Cem - Ali

9 Ses kaynağından
çıkan sesler
aşağıdaki I, II ve III
numaralı
ortamlardan
geçerek Doruk’a
ulaşmaktadır.

Buna göre seslerin Doruk’a ulaşma süreleri arasındaki
ilişki nasıldır?
A) III > I > II                  B) I > II >III
C) II > III > I                  D) III > II > I

12 Aşağıda ultrason cihazının görseli verilmiştir.

Bu cihaz ile ilgili,
I- Sesin soğurulması ile çalışır.
II- Vücut içinin görüntülenmesini
sağlar.
III- Ses dalgalarını görüntüye
çevirir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I          B) I ve II
C) II ve III         D) I, II ve III
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Aşağıda ses ile ilgili bazı kavramlara ait tanımlar
verilmiştir.
• Ses dalgalarının bir engele çarparak geri dönmesidir.
• Ses dalgasının çarptığı ortamda enerjisini kaybetmesi
ve yayılamamasıdır.
• Ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp tekrar duyulmasıdır.
verilen tanımlar ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde
hangi kavram açıkta kalır?
A) Yankı                    B) Soğurulma
C) Akustik               D) Yansıma

İşlek bir cadde üzerinde evi bulunan Mehmet Bey, gürültüden
rahatsız olmaktadır.
Mehmet Bey bu gürültüden kurtulabilmek için,
I- Pencereleri çift cam yaptırma
II- Evini koyu bir renge boyatma
III- Evinin duvarlarını cam yünü ile kaplatma
uygulamalarından hangilerini yaptırmalıdır?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

Aşağıda, yüzeylerde kullanılan malzemelerin bazı özellikleri
verilmiştir.
I- Pürüzsüz
II- Gözenekli
III- Sert
Verilenlerden hangileri sesi daha iyi soğuran maddelerin
özelliklerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III

Bir öğrenci, sesin farklı ortamlarda nasıl yayıldığını
belirlemek amacıyla aşağıdaki deneyi yapıyor. Üç farklı
düzenekte, alarmı kurulmuş ve su geçirmez özelliği bulunan
telefonun sesini dinliyor.

Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?
A) Ses maddesel ortamlarda yayılır.
B) İnsanlar doğadaki tüm sesleri duyarlar.
C) Ses, maddelerin titreşimi sonucu oluşur.
D) Ses dalgaları hareket ettiği ortamın taneciklerini
titreştirerek ilerler.
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19 Bir öğrenci yüzme antrenmanı sırasında yüzme
öğretmeninin uyarılarını iyi duyamamaktan şikâyetçidir.
Öğrencinin öğretmenini daha iyi duyabilmesi için,
I. Salondaki havanın sıcaklığı artırılabilir.
II. Yüzme öğretmeni daha çok bağırabilir.
III.Havuzun bulunduğu salonun duvarları strafor köpük
ile kaplanabilir.
verilenlerden hangileri yapılırsa öğrenci öğretmenini
daha iyi duyabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III

17 Olcay Öğretmen, öğrencilerinden diğer ders için ses
yalıtımlı bir ev tasarlamalarını istiyor. Öğrenciler kendi
aralarında konuşup evin duvarları için aşağıdaki üç
malzemeyi seçiyorlar.
Buna göre öğrenciler tasarladıkları evin duvarlarını
bu malzemelerden,
I- Mermer
II- Strafor köpük
III- Sünger
hangileri ile kaplarlarsa ödev için uygun olmaz?
A) Yalnız I                 B) Yalnız II
C) I ve II                   D) I, II ve III

1.düzenek
İçerisinde hava bulunan
cam fanus

2.düzenek
İçerisindeki hava alınmış
cam fanus

3.düzenek
Su dolu kap

Öğrencinin yapmış olduğu bu deneyle ilgili hangisi söylenebilir?
A) Deneydeki bağımlı değişken telefonunun bulunduğu ortamdır.
B) Öğrenci telefonun sesini en iyi 2. düzenekte duyar.
C) Öğrenci telefonun sesini en iyi 1. düzenekte duyar.
D) Ses, maddesel olmayan ortamlarda yayılamaz.
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CEVAP ANAHTARI

1.B
2.A
3.C
4.D
5.C
6.A
7.C
8.A
9.D
10.B

11.C
12.C
13.A
14.C
15.C
16.B
17.A
18.B
18.A
20.D

 


