BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

FEN BİLİMLERİ
6. SINIF
SESİN SÜRATİ
SESİN MADDEYLE
ETKİLEŞMESİ

Sabahattin DÜLGER 				
Ekrem KOZ 				
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü 		
Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Serhan SARIOĞLU
Branş Koordinatörü

Soru/Etkinlik Yazarları
Sevgi KARATEPE
Gökhan YILDIZ Çiğdem ELDURAN Türkan ÇAKMAK
Ahmet KARATEPE Mustafa SORKUN
Fahriye AŞIK
Hülya ŞEN DEMİREL

Mehmet KÖYLÜ
ÖDM Ekip Sorumlusu

Özge KORKMAZ
Görsel Tasarım Uzmanı

FEN BİLİMLERİ
A. Aşağıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olmasına göre ilgili kutucuğu (X) ile işaretleyiniz.
DOĞRU

BİLGİLER

YANLIŞ

1. Ses farklı ortamlarda aynı süratte yayılır.
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2. Yarasalar çevreye yaydıkları ses dalgalarının geri dönüşlerine göre önlerinde bulunan engelleri ve avlarını fark ederler.
3. Denizin derinliğini ölçmeye yarayan sonar ve iç organların gösterilmesini sağlayan
ultrason cihazları sesin yansımasından yararlanılan teknolojik araçlardır.
4. Ses, maddeleri oluşturan tanecikler sayesinde boşlukta dalgalar halinde yayılır.
5. Yunuslar avlanırken balık sürülerinin yerini ses dalgaları sayesinde bulurlar.
6. Ses yalıtımında sesi iyi soğuran maddeler kullanılır.
7. Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulması, sesin ışıktan daha hızlı yayıldığını gösterir.
8. Sert ve pürüzsüz yüzeylerde ses daha iyi yansırken, yumuşak ve pürüzlü yüzeylerde sesin yansıma miktarı azalır.
9. Sesin bir yüzeye çarpıp geri dönmesine sesin yansıması denir.
10. Katı, sıvı ve gaz ortamlarda çıkan sesler aynı şekilde duyulur.
B. Aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan
yerleri doldurunuz. (Bazı ifadeler kullanılmayabilir.)
soğurulur
strafor
boşlukta

demir levha
yansıma
sağlamak

soğuk

engellemek

sıcak

yansıtılır

katı

akustik

aynı

sağlamak

farklı

sıvı

havada

dalgalar

1. Sesin bir yüzeye çarpıp çıktığı kaynağa geri dönmesine ……………………………. denir.
2. Binalardaki …………………………….. uygulamaları sesin daha net ve anlaşılır olmasını sağlar.
3. Kar yağarken ya da her yer karla kaplı iken ses daha çok ………………………………
4. Binaların duvarlarında kullanılan…………………………………. binalarda ses yalıtımı sağlar.
5. Bir kaynaktan çıkan ses……………………………. halinde etrafa yayılır.
6. Sesin en iyi iletildiği ortamlar ………………………………….. ortamlardır.
7. Güneş’te meydana gelen patlamaların sesini duyamamamızın nedeni sesin……………………… yayılmamasıdır.
8. Farklı müzik aletleriyle aynı şarkı çalındığında ses…………………………………işitilir.
9. Otoyolların kenarlarındaki ses bariyerleri, sesin karşı tarafa gitmesini……………………………… içindir.
10. …………………………… günlerde sesin havada yayılma hızı fazladır.
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C. Aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliğinde ifadelerin doğru(D) ya da yanlış (Y) olma durumuna göre oklar takip edildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

Y

Pürüzlü yüzeyler
sesi daha kötü
soğurur.

D
Ses bir enerji
türüdür.

Y

Y
D

2. Çıkış

3. Çıkış

Güneşteki patlama sesleri Dünya’ya ulaşmaz.

D

Sert ve pürüzsüz
yüzeyler sesi iyi
yansıtır.

Y
Y

1. Çıkış

Ses, sıcak
ortamda daha
hızlı yayılır.

D

4. Çıkış

5. Çıkış

6. Çıkış

D

Ses en hızlı gazlarda, en yavaş katılarda yayılır.

Y
D

7. Çıkış

Ses de ışık gibi
yansıyabilir.
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Y

8. Çıkış

D
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Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.
Ses, titreşimler sonucu oluşur ve her yönde dalgalar halinde yayılır. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Bu ortamın özellikleri sesin yayılma hızında etkili olmaktadır. Tabloda sesin
farklı maddelerde ve sıcaklıklardaki yayılma sürati verilmiştir.
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Madde

Sıcaklık (oC)

Ses Sürati(m/sn)

Demir

20

5850

Tahta

20

3350

Metil Alkol

20

1123

Deniz suyu

20

1531

Oksijen

20

327

Hava

20

344

Hava

0

332

Hava

100

387

Hava

500

558

1. Tabloda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Aynı sıcaklıklardaki farklı maddelerde sesin yayılma hızı farklıdır.
B) Aynı maddenin sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artmaktadır.
C) Aynı fiziksel halde bulunan maddelerde sesin yayılma hızları farklıdır.
D) Sesin bir maddedeki yayılma hızı, maddenin sıcaklığı ile aynı oranda artmaktadır.
2.

Ötücü Kuşlar Trafik Gürültüsünden Seslerini Duyuramıyor
Bir grup kuş bilimci karayollarına yakın yerlerde yaşayan ötücü kuşlarla ilgili bir araştırma yaptı.
Yapılan araştırma, kentlerde en sık görülen ötücü kuşlardan olan büyük baştankaraların uyarı
ötüşlerinin, trafik gürültüsü nedeniyle diğer kuşlar tarafından bazen duyulamadığını gösterdi.
Uyarı ötüşleri kuşların yaşamlarını sürdürmeleri açısından büyük önem taşır. Birçok kuş, bir tehlike fark ettiğinde örneğin bir yırtıcı kuşun yaklaştığını gördüğünde uyarı ötüşüyle diğer kuşlara
haber verir. Uyarı ötüşlerini duymamak kuşların yaşamını tehlikeye sokabilir. Araştırmada trafik
gürültüsünün azaldığı zamanlarda kuşların uyarı ötüşlerini duyabildiği de gözlemlendi. Bu sonuçlara dayanarak kuş bilimciler trafik gürültüsünü azaltacak birtakım önlemlerle kuşların korunabileceğini belirtti.
Bu araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi trafik gürültüsünü azaltmaya yönelik önlemler ara
sında yer almaz?
A) Karayollarının iki tarafına sık ağaçların dikilmesi.
B) Karayollarının iki tarafına cam yününden setlerin oluşturulması.
C) Karayollarının iki tarafının beton yüzeyle kaplanması.
D) Karayollarının iki tarafına strafor köpükten setlerin oluşturulması.
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3. Sesin A, B ve C maddelerinde yayılma süratini gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir.

A

B

C

Yayıldığı madde
20o C

Buna göre A, B ve C yerine gelebilecek maddeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir
şekilde verilmiştir?
A maddesi

B maddesi

C maddesi

C)

Alüminyum
Deniz suyu
Tatlı su

Tatlı su
Tahta
Cam

Hava
Demir
Hava

D)

Demir

Oksijen Gazı

Tatlı su

A)
B)

4. Ekolokasyon, gönderilen ses dalgalarının yansımasıyla çevredeki canlı ya da cansız maddelerin yerlerinin belirlenmesidir. Yarasa, yunus gibi canlılar ses yansımasıyla maddelerin yerlerini belirleyerek
avlanır. Yarasalar, geceleri yönlerini çıkardıkları ses dalgalarının bir engele çarpıp geri gelmesi sayesinde bulur.
Giden Ses Dalgaları
Dönen Ses Dalgaları

Buna göre;
I. Sonar cihazıyla balık sürülerinin yerinin tespit edilmesi.
II. Araba tamponlarına takılan park sensörleri ile ses dalgaları gönderilerek arkadaki aracın mesafesinin ölçülmesi.
III. Batık gemilerin ve denizaltıların yerinin tespit edilmesi.
ifadelerinden hangileri ekolokasyona örnek verilebilir?
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Sesin Sürati (m/s)

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
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5. Ses bir engelle karşılaştığında maddeden geçebilir, yansıyabilir ya da madde tarafından soğurulabilir.
Bir öğrenci aşağıda verilen örnekleri gruplandırarak tabloya yerleştirmiştir.
Örnekler
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Maddeden Maddeden
geçme
yansıma
x

Boş bir odada sesin yankılanması
Gürültü yapan çocukların komşuları rahatsız etmesi

Madde tarafından soğurulma

x

Yol kenarlarında ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

x

Tiyatro salonları tasarlanırken akustik özelliklere dikkat
edilmesi
Hastanelerde iç organların görülmesini sağlayan ultrason cihazının kullanılması

x
x

Buna göre öğrenci örneklerden kaç tanesini doğru gruplandırmıştır?
A) 5			

B) 4			

C) 3			

D) 2

6. Sesin farklı ortamlarda yayılmasını, bulundukları ortamla olan etkileşimini ve canlılar üzerindeki etkile
rini inceleyen bilim dalına akustik denir. Akustik ile uğraşan bilim insanları ve mühendisler, farklı cisimlerin sesle etkileşimini araştırır. Yapılan araştırmalar daha iyi iletişim araçları ve bina tasarımları için
kullanılır.
Buna göre;
I. Açık hava tiyatrolarında sahnede mikrofonsuz konuşan kişiyi duyabilmemiz
II. Yerleşim yerlerine araç gürültülerinin gelmesinin engellenmesi amacıyla otoyol kenarlarına setler
çekilmesi
III. Ses kayıt stüdyolarında yapılan işlemler sonrasında dış sesleri duymayıp, içerdeki sesi daha net algılamamız
IV. Stadyumların yapılırken tribün seslerinin sahaya daha iyi ve yüksek şekilde hissedilecek şekilde
planlanması
uygulamalarından hangileri akustik biliminin çalışma alanları içinde yer almaktadır?
A) I ve III

B) I, II ve III

C) I, III ve IV

D) I, II, III ve IV

7. Sesin işitilebilmesi için ses kaynağı ile kulak arasında maddesel bir ortam olmalıdır. Sesle ilgili olarak;
y. Aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması
z. Farklı cisimlerle üretilen seslerin farklılığı
konularını araştırabilmek için aşağıdaki malzemeleri içeren deney düzenekleri hazırlanacaktır.
• metal kaşık (2 adet) • tahta kaşık (2 adet) • plastik küvet •su
I. Deney: Önce metal kaşıklar sonra tahta kaşıklar havada birbirine aynı kuvvetle vurulur.
II. Deney: Metal kaşıklar önce havada sonra da su dolu plastik küvet içinde birbirine aynı kuvvetle
vurulur.
Yukarıdaki y ve z konuları için yapılması gereken deneyler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
A) I-y, II-z		

B) I-z, II-y		

C) I-y, II-y		

D) I-z, II-z
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Cevap Anahtarı
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