




3

Ses, canlılar için en önemli iletişim unsurudur. Ses, bir enerjidir ve cisimlerin titreşim hareketi yapması sonucu 
oluşur. Gırtlağımızda bulunan ses tellerimizin titreşmesi sonucu ses oluşturabiliriz. Kaynaktan çıkan sesler dal-
galar halinde ve her yöne yayılır. Titreşim sonucu oluşan sesler, durgun suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar 
gibi her yöne yayılır. Bağlama ve ud gibi telli çalgılarda ise telin titreşmesi sonucunda ses oluşur. Alçaktan uçan 
helikopter ve uçak gibi taşıtların motor sesleri, pencerelerimizin titreşmesine sebep olur.

SES VE ÖZELLİKLERİ

SESİN YAYILMASI

Sesin yayılabilmesi için ses kaynaklarının olması gerekir.

Doğal Ses Kaynakları: Kedi, kuş, rüzgar, insan, su sesi doğal ses kaynaklarına örnek verilebilir.

Yapay Ses Kaynakları: Davul, piyano gibi müzik aletlerinden çıkan sesler, araba sesi, iş makinelerinin sesi yapay 
ses kaynaklarına örnek verilebilir.

 Ses dalgaları durgun bir suya atılan bir taşın suda oluşturduğu dalgalara benzer şekilde yayılır.

Sesin Katılarda Yayılması 

Katılar sesi iletir. Dışarıdaki sesin duvardan geçmesi, tren raylarına kulağımızı dayadığımızda duyduğumuz ses, bir 
matkapla duvarı delerken çıkan ses sesin katılarda yayılmasına örnek gösterilebilir. 
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Sesin Sıvılarda Yayılması

Sıvılar sesi iletir. Deniz taşıtlarının motor seslerinin su içinde duyulabilmesi, yunusların su içinde kendi aralarında 
iletişim kurması sesin sıvılarda yayılmasına örnektir.

Sesin Gazlarda Yayılması

Ses, gaz ortamda da yayılır. Ancak sesin gaz ortamda yayılması sıvı ortama göre daha yavaştır. Günlük yaşamda 
yaptığımız konuşmaların duyulması, sokakta oluşan gürültüyü duymamız, havai fişekten çıkan sesi duymamız sesin 
gaz ortamda yayılmasına örnek gösterilebilir. 

Sesin yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Ses boşlukta yayılmaz. Bu yüzden uzayda meydana gelen 
çok şiddetli patlamaların sesini duyamayız. Dünya’dan milyonlarca kat büyük Güneş ve yıldızlardaki patlamaların 
sesi, uzay boşluğunda ses yayılmadığı için duyulmaz.

Köpek balıkları suyun içersinde yayılan ses dalgaları sayesinde avlarının yerini bulabilirler.
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Sesin Ortamlar Arası Yayılması

İki taşı suyun içinde birbirine vurduğumuzda oluşan ses; önce sıvı ortamda, sonra da gaz ortamda yayılarak kula-
ğımıza gelir. (SIVI       GAZ)
Kapalı bir odadayken sokaktaki darbeli matkabın sesi; bize ulaşıncaya kadar önce gaz ortamdan, sonra katı or-
tamdan, en son tekrar gaz ortamdan geçer. (GAZ        KATI        GAZ)
Birinin kapıyı tıklatmasıyla oluşan ses; önce katı ortamda, sonra gaz ortamda yayılarak kulağımıza ulaşır.
(KATI        GAZ)

Davul sesi, darbuka sesinden; piyano sesi, org sesinden farklıdır. Kuş sesi, köpeğin sesi ve insanların çıkardığı 
sesler de birbirinden farklıdır. Bunun sebebi ses kaynaklarının farklı olmasıdır. Metal, plastik, porselen, cam ve 
tahta kaplara tahta kaşıkla vurduğumuzda çıkan seslerin hepsi birbirinden farklı olacaktır. Çünkü cisimlerin yapıl-
dığı maddeler, o maddelerden çıkan sesi etkiler. Ayrıca cam tabaklarla cam kaselerden çıkan sesler de birbirinden 
farklı olacaktır. Aynı maddeden yapılmalarına rağmen şekillerinin farklı olması da sesi etkileyecektir. Bağlama, gi-
tar ve kemençe, hepsi telli müzik aleti olmalarına rağmen sesleri birbirinden farklıdır. Hatta aynı bağlamanın farklı 
telleri de farklı ses çıkarır. Bunun sebebi; tellerin kalınlığı, cinsi ve gerginliğinin farklı olmasıdır.

SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI

Ses kaynaklarının bulunduğu ortamın değişmesi sesi etkiler. İki taşı birbirine vurduğunuzda havada oluşturduğu 
ses ile suda oluşturduğu ses farklıdır. Ses kaynağından çıkan ses, maddesel ortam farklılaşınca farklı şekilde 
duyulur. Maddesel ortamın değişmesi duyulan sesi farklılaştırır. Sesin ilerlediği ortam sesin iletim hızını da etkiler. 
Bazen insanlar, trenin sesini duymasa bile kulağını tren raylarına dayayarak trenin geleceğini anlar. Çünkü raylar, 
gaz ortama göre sesi daha hızlı iletir.

SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI
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Yağmurlu bir havada şimşek çakarken gök gürültüsü de aynı anda oluşur, ancak biz önce şimşek çakmasıyla 
oluşan ışığı görür sonra sesi işitiriz. Bunun sebebi ışığın sürati ile sesin süratinin birbirinden farklı olmasıdır. Sesin 
havadaki sürati yaklaşık 344 m/s iken ışığın havadaki sürati ise yaklaşık 300000 km/s’dir.

Ses, titreşimler sonucu oluşur ve her yönde dalgalar halinde yayılır. Sesin yayılabilmesi için ortamın maddesel ortam 
olması gerekir. Ses, maddelerde tanecikler sayesinde bir noktadan başka bir noktaya iletilir. Tanecikler ne kadar çok 
ve birbirine ne kadar yakın ise ses o kadar süratli yayılır. Katı maddelerin tanecikleri birbirine yakın olduğu için ses, ka-
tılarda sıvılara göre daha süratli yayılır. Gaz maddelerin tanecikleri arasında boşluk fazla olduğu için ses en yavaş gaz 
maddelerde yayılır. Tanecik sayısı azaldıkça sesin sürati azalır. Boşlukta hiç tanecik bulunmadığı için ses yayılmaz.

SESİN SÜRATİ

Işığın Sürati (yaklaşık)

Sesin Sürati (20 °C'ta)

300 000 000 m/sn.

344 m/sn.

Katı Sıvı Gaz Boşluk

1. Maddenin Fiziksel Hali: Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş gazlarda yayılır. Katılarda
tanecikler birbirine çok yakın olduğu için ses süratli yayılır.

Tablodan da anlaşılacağı gibi sesin sürati katı maddeler de daha fazladır.

Sesin Yayılma Süratinin Bağlı Olduğu Faktörler

Madde (20 °C sıcaklıkta) Sesin Sürati (m/sn.)

Hava

Alkol

Su

Bakır

Demir

344

1.213

1.440

3.560

5.130
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2. Ortamın Yoğunluğu: Bir maddenin yoğunluğu değiştikçe birim hacimdeki tanecik sayısı da değişir. Tanecik 
sayısı arttıkça maddenin yoğunluğu da artar ve dolayısıyla ses daha süratli yayılır. O halde ses, maddelerin en yoğun 
hali katılarda en süratli yayılırken en az yoğun olan gazlarda en yavaş yayılır.

Sesin Yayıldığı Ortam Yoğunluğu (g/cm³) Sesin Yayılma Sürati (m/sn.)

Hava

Benzin

Zeytinyağı

Su

Deniz suyu

Kemik

Alüminyum

0.001

0,72

0,93

1

1,025

1,85

2,7

331

1 250

1 450

1 540

1 620

4 080

6 400

Tablodan da anlaşılacağı gibi yoğunluk arttıkça sesin sürati de artar.

3. Ortamın Sıcaklığı: Maddelerin sıcaklığı arttıkça maddeyi oluşturan taneciklerin sürati de artar.

Madde Sıcaklık (°C) Sesin Sürati (m/sn.)

Hava

Hava

Hava

Demir

Demir

Demir

0

20

100

0

20

100

322

344

388

5 000

5 130

5 300

Tablodan anlaşılacağı üzere maddelerin sıcaklığına bağlı olarak sesin sürati değişir. Örneğin, demirin 0°C’ta ses ya-
yılma sürati ile 20 °C’taki ses yayılma sürati farklıdır.

Özetle Sesin sürati ortamın yoğunluğu ve sıcaklık arttıkça artar. Madde-
nin fiziksel haline göre de ses en süratli katılarda, sonra sıvılarda, 
en yavaş ise gazlarda iletilir.
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Ses madde ile karşılaşınca;

      Maddeye (engele) çarparak geri dönebilir (yansır).

      Madde tarafından soğurulabilir.

      Bir kısmı yansır, bir kısmı emilir ve bir kısmı da diğer tarafına geçebilir.

Ses enerjisi, hareket ve ısı enerjisine dönüşebilir. Kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Ses enerjisinin 
aktarılabilmesi için taneciklerin birbirine temas etmesi gerekir.

Sesin enerji olduğunu gösteren durumlar:

      Çok alçaktan uçan bir savaş uçağının oluşturduğu ses enerjisi, pencere camlarını kırabilir.

      Dağlarda düşük şiddetli bir ses yüzünden çığ oluşabilir.

      Böbrek taşının kırılmasında ses enerjisinden yararlanılır.

SES BİR ENERJİDİR

SESİN MADDEYLE ETKİLEŞİMİ

Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının bir maddeye çarpıp geri dönmesi olayına sesin yansıması denir. Boş bir 
odada şiddetli duyulan sesler, odada eşya olduğunda aynı şiddette duyulmaz. Bunun sebebi boş odadaki sesin, 
daha fazla yansıyarak oda içine geri dönmesidir. Oysa eşya dolu bir odada ses farklı yönlere dağılmaktadır ve bazı 
eşyalar tarafından ses soğurulmaktadır. Burada ses daha az şiddetli duyulur. Ses, pürüzsüz ve sert yüzeylerden 
yansıdığı için daha şiddetli duyulur, pürüzlü ve boşluklu yüzeyler tarafından soğurulduğu için daha az şiddette 
duyulur.
Sesin yansımasının bilim ve teknolojide çok büyük önemi vardır. Sesin yansıma özelliğinden yararlanarak tekno-
lojide birçok alet geliştirilmiştir.

SESİN YANSIMASI
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Ultrason: Tıp alanında iç organlarımız ve anne karnındaki bebeğin görüntüsünü elde etmek için ses dalgaları gön-
derilir. Gönderilen ses, bilgisayarda anlamlı bir görüntüye dönüştürülür. Ultrasonda kullanılan ses dalgaları zararsızdır.

Sonar: Bu cihaz da sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak geliştirilmiştir. Denizaltılar bununla
mesafe tespiti yapabilir, deniz tabanının haritasını çıkarabilir. Balıkçılar sonar cihazı sayesinde denizdeki balık sürü-
lerinin yerini bulabilir.

Radar: Uçak ve gemilerde kullanılan bu cihaz çok yüksek titreşimli ses dalgaları yayar.

Sesin soğurulması, sesin maddeler tarafından emilerek şiddetinin azaltılması anlamına gelir. Sesin soğurulması için 
yumuşak ve gözenekli maddeler kullanılır. Bu maddeler sesi daha çok soğurur. Boş bir odada duyulan ses, eşya 
dolu odadaki sese göre daha fazladır. Eşyalar dağınık ve pürüzlü bir yüzeye sahip olduğu için ses dağınık yansır. Bu 
durumda ses dağınık yansıyınca da sesin soğurulması daha fazla olur. Ses soğurulunca da sesin şiddeti azalır. Karlı 
günlerde şehir sessizleşir. Bunun sebebi, kar tanelerinin girintili çıkıntılı yapısından dolayı gürültüyü soğurmasıdır.

Maddelerin sesi soğurma özellikleri birbirinden farklıdır. Bazı maddeler sesi çok soğururken bazıları ise daha az so-
ğurur. Bina duvarlarının sesi geçirmemesine dikkat edilmelidir. Lastik, pamuk, yün, keçe ve halı gibi maddeler sesi 
çok soğurur yani az iletir. Tahta, demir, bakır ve beton gibi maddeler sesi az soğurur yani iyi iletir.

Ayrıca tuğla ve sıva arasına yerleştirilen strafor köpük ses yalıtımı sağlar. Çift camlarda da pencerelerin arasındaki 
hava vakumlanarak ses yalıtımı sağlanır.

SESİN SOĞURULMASI VE YALITIMI

Akustik; sesin özelliklerini, farklı ortamlardaki yayılımını, bulundukları ortamla etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Bina 
tasarımı yapılmadan önce akustikle ilgilenen bilim insanları ve mühendisler farklı cisimlerin sesle nasıl etkileştiklerini 
araştırırlar. Sinema, tiyatro, konser salonu gibi yerlerde dıştaki sesin içeri girmemesi; içerdeki sesin de en iyi şekilde 
iletilmesi gerekir.

AKUSTİK
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Etkinlik 1Etkinlik 1

11

33

55

77

99

22

44

66

88

1010

Ses, dalgalar halinde yayılır.

Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati azalır.

Sesin soğurulması için yumuşak ve boşluklu madde kullanılmalıdır.

Maddenin birim hacimdeki tanecik sayısı azaldıkça sesin sürati artar.

Ses, en yavaş katılarda yayılır.

Dağlarda düşük şiddetli bir ses yüzünden çığ oluşması sesin bir enerji olduğunu 
gösterir.

Ses boşlukta yayılmaz.

Ultrason, sesin yansıması özelliğinden yararlanılarak geliştirilmiştir.

Ses kaynağından çıkan ses, maddesel ortam değişince farklı şekide duyulur.

Işığın sürati, sesin süratinden daha azdır.

Aşağıda verilen ifadelerin doğru olup olmadığını belirleyerek ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
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Etkinlik 2Etkinlik 2
Çerçeveler içinde verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirelim. İfade doğru ise “D”, yanlış ise 
“Y” yönünde ilerleyerek hangi çıkışa ulaşacağımızı bulalım.

Ses, her ortamda yayılır.

1 2

D

D D D D

D

D Y

Y

Y Y Y Y

Y

3 4 5 6 7 8

Ses, en iyi katı ortamda yayılır.Uzaydaki sesleri duyamamamızın nedeni sesin 
boşlukta yayılmamasıdır.

Ses en yavaş gaz 
ortamlarda yayılır.

Havası boşaltılmış bir 
fanusun içine konan 

telefonun sesi
duyulmaz.

Sesin gaz ortamda 
yayılması sıvı ortama 
göre daha yavaştır.

Sesin gaz ortamda 
yayılması katı ortama 
göre daha süratlidir.
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Etkinlik 3 Etkinlik 3 
Aşağıda görselde hava boşaltma tulumbasının üzerine çalmakta olan çalar saat konulmuştur. Üzeri cam fanus ile 
kapatılmış ve hava boşaltma tulumbası ile fanusun içindeki hava boşaltılmıştır.

Buna göre yapılan işlemler sonucunda çalar saatin sesinin yayılması için ne söylenebilir? Kısaca açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………......…..

………..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………......…..
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Etkinlik 4Etkinlik 4
Aşağıdaki bilgi kartlarında maddelerin cinsi, sıcaklığı ve sesin yayılma sürati verilmiştir. 

Kartlardaki bilgilerden yola çıkarak aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

Maddenin Cinsi: Hava
Sıcaklık            : 20 °C
Sesin Sürati     : 340m/s

Maddenin Cinsi: Su
Sıcaklık            : 20 °C
Sesin Sürati     : 1890m/s

Maddenin Cinsi:Alüminyum
Sıcaklık:100 °C
Sesin Sürati: 7320m/s

Madde Cinsi: Alüminyum
Sıcaklık       : 20 °C
Sesin Sürati: 6420m/s

Maddenin Cinsi: Hava
Sıcaklık            : 100 °C
Sesin Sürati     : 385m/s

Maddenin Cinsi: Su
Sıcaklık: 0 °C
Sesin Sürati: 1484m/s

1

4 5 6

2 3

1. Sesin süratinin maddenin cinsine bağlı olarak değiştiğini göstermek isteyen bir öğrenci kaç numaralı kartlarda yer 

alan düzenekleri kullanmalıdır? ……............................................

2. Katı taneciklerinde sesin süratinin sıcaklık ile değiştiğini göstermek isteyen bir öğrenci kaç numaralı kartları seçme-

lidir?..................................................................................................................

3. Yaptığı bir deneyde sabit tutulan değişkeni maddenin cinsi, bağımsız değişkeni sıcaklık, bağımlı değişke-

ni ise sesin sürati olarak belirleyen bir öğrenci deneyini sıvı bir madde ile yaptığına göre hangi kartları seçmeli-

dir?............................................................................................



14

Etkinlik 5Etkinlik 5
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimler ile doldurunuz.

1.  Ses, maddelerin………………………… hareketi sonucu oluşur.

2.  Ses, ……………………….. halinde her yöne yayılan bir enerjidir.

3.  Sesin yayılması için ………………………… bir ortam gereklidir.

4.  ………………………… cihazları, sesin sıvılarda yayılmasından yararlanarak geliştirilmiştir.

5.  İki taşı birbirine vurduğumuzda havada ve suda oluşturduğu sesler birbirinden ………………………… olarak du-

yulur.

6.  Ses, ………………………… ortamlarda en hızlı yayılır.

7.  Ses, ………………………… yayılmadığı için Güneş’te meydana gelen patlamaların sesini duyamayız.

8.  Ultrason, radar ve sonar cihazları sesin ………………………… özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.

9.  Işığın sürati sesin süratinden ………………………… olarak ölçülür.

10. Sesin şiddeti kaynağından uzaklaştıkça …………………………

Fazla

Maddesel

Titreşim

Katı

Yansıma

Sonar

Dalgalar Boşlukta

Farklı Azalır

Etkinlik 6Etkinlik 6
Aşağıda aynı sıcaklıkta özdeş kutularda bulunan bazı maddelerin tanecik modelleri verilmiştir. Sesin bu mad-
delerdeki yayılma hızını karşılaştırınız.

            A                                             B                                        C                                         D

Sesin yayılma hızı: ……………….. > ……………….. > ……………….. > ………………..
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Etkinlik 7Etkinlik 7
Aşağıda aynı ortamda bulunan aynı cins maddeden yapılmış özdeş kutuların sıcaklıkları verilmiştir. Sesin bu 
maddelerdeki yayılma hızını karşılaştırınız.

PP
RR

SS

TT
45 °C 50 °C 90 °C 20 °C

Sesin yayılma hızı: ………………… > ……………….. > ………………. > ………………..

Etkinlik 8Etkinlik 8
Aşağıda verilen düzeneklerde içerisinde çalmakta olan bir çalar saat verilmiştir.

Hava
1

Su

Havasız ortamda
çalan saat

Buna göre sesin bu düzeneklerde yayılma süratlerini karşılaştırınız. Yaptığınız karşılaştımanın nedenini kısaca 
açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Demir 
bilye

2 3 4
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Etkinlik 9Etkinlik 9

O l ay l a rO l ay l a r Kan ı t l a rKan ı t l a r Kan ı t l am a zKan ı t l am a z

Aşağıda verilen olaylardan sesin bir enerji olduğunu kanıtlayan örnekler için "kanıtlar" kutucuğunu, kanıtla-
mayan örnekler için "kanıtlamaz" kutucuğunu işaretleyiniz.

Gök gürültüsü esnasında arabalarda bulunan alarmların çalması.

Şimşek olayında gök gürültüsünün daha geç duyulması.

Bir opera sanatçısının sesiyle bardağı kırabilmesi.

Dağlarda bir ses yüzünden çığ oluşması.

Evin camlarının çift cam yapılarak camlar arasında boşluk bırakılması.

Yoldan geçen kamyonun camları titretmesi.

Karlı günlerde şehirlerin sessizleşmesi.

Etkinlik 10Etkinlik 10
Aşağıdaki verilen maddelerin numaralarını sesi soğurma ve iletme özelliğine göre uygun kutulara yerleştiriniz.

1. Sünger                 2. Cam    3. Strafor  4. Mermer             5. Halı

6. Pamuk        7. Alüminyum   8. Tahta  9. Demir            10. Kumaş

Sesi iyi soğuran maddeler Sesi iyi ileten maddeler
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Etkinlik 11Etkinlik 11
Aşağıda verilen olaylardaki amacın sesi soğurmak mı yoksa yansıtmak mı olduğunu belirleyip numaralarını 
ilgili sepete yazınız.

1. Arabaların motor bölmelerine keçe ve cam yünü gibi maddeler konulması.

2. Yunusların ses dalgası göndererek avlarının yerini tespit etmesi.

3. Ses kayıt stüdyolarının özel malzemelerle kaplanması.

4. Anne karnındaki bebeğin görüntülenmesinde ultrason kullanılması.

5. Ev yapımında tuğla ve sıva arasına strafor köpük yerleştirilmesi.

6. Kar yağdığında ortamın daha sessiz olması.

7. Yarasaların hareket yönlerini belirlemek için ses dalgaları göndermeleri.

8. Yerleşim yerlerine yakın olan otoyolların etrafının ağaçlandırılması.

9. Denizaltıların sonar cihazıyla mesafe ölçümü yapmaları.

10. Toprak altındaki boruya gönderilen ses ile çatlak olan kısmın tespit edilmesi.

Ol ay l a rO l ay l a r

Sesin Yansıması Sepeti Sesin Soğrulması Sepeti
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Etkinlik 12Etkinlik 12
Aşağıdaki soruların yanıtlarını bulmacada verilen boşluklara yazınız.

    FIND ITBul bakalım

Soldan sağa

2. Balıkçıların balık sürülerinin yerlerini bulmak için 
kullandığı alet

3. Ses dalgaları göndererek iç organlarımızın görüntü-
lenmesini sağlayan cihaz

5. Sesin yayılma hızını etkileyen faktörlerden biri

8. Sesin maddeler tarafından emilerek şiddetinin azal-
tılması

Yukarıdan aşağıya

1. Sesin en yavaş yayıldığı ortam

2. Ses kaynağından çıkan sesin bir maddeye çarpıp 
geri dönmesi

4. Sesin yayılmadığı bir ortam

6. Sesten daha süratli bir enerji türü

7. Dalgalar halinde yayılan bir enerji türü 
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TESTTEST

1 .1 . Aynı sıcaklıkta katı, sıvı ve gaz maddeden oluşan K, L ve M ortamlarına birer telefon konuyor. Telefonlar ayrı ayrı 
çaldırılarak telefon sesinin kulağa gelme süreleri ölçülüyor.

KK LL MM
K, L ve M ortamlarında telefonların sesinin duyulma süreleri arasındaki ilişki grafikteki gibidir.

Buna göre sesin duyulma süreleri göz önünde bulundurularak yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
doğrudur?

Sesin Duyulma Süresi

           KATI     SIVI     GAZ

A) K M L
B) L K M
C) M L K
D L M K

    K        L        M
Ortam

2 .2 . Aşağıdakilerden hangisi sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak yapılmış bir araç değildir?

A) Radar
B) Ultrason
C) Sonar
D) Röntgen
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3 .3 . Birbirine karışmayan K, L ve M sıvıları aynı kaba konulduğunda şekildeki gibi görünmektedir. 

Bu sıvılarda sesin sürati ile ilgili üç öğrenci şu yorumları yapmıştır:
Selin: K sıvısının yoğunluğu en fazla olduğu için sesin sürati bu sıvıda en fazladır.
Özge: L sıvısının yoğunluğu en az olduğu için sesin sürati bu sıvıda en azdır.
Merve: L sıvısının yoğunluğu M sıvısından büyük olduğu için sesin sürati L sıvısında daha fazladır.

Buna göre hangi öğrencilerin yorumu doğrudur?

A) Yalnız Selin     B) Selin ve Merve

C) Özge ve Merve   D) Selin ve Özge

4 .4 . Sesin yayılma süratini etkileyen faktörler maddenin fiziksel hali, ortamın yoğunluğu ve ortamın sıcaklığıdır. Yoğun-
luk ve sıcaklık arttıkça sesin sürati artar. Maddenin katı halinde sesin sürati en fazla, gaz halinde ise en azdır.

Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N maddelerinin bazı özellikleri verilmiştir.

Buna göre verilenlerden hangisi sesin süratinin en fazla olduğu maddesel ortamdır?

A) K                     B) L                       C) M                          D) N

3,2Sıvı

     Madde                      Maddenin Hali    Maddenin Yoğunluğu (g /°C) Ortamın Sıcaklığı (°C)

K 25

6,8KatıL 30

1,2GazM 25

4,95KatıN 30
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7 .7 . Sesin farklı ortamlarda yayılmasını, bulundukları ortamla olan etkileşimini ve canlılar üzerindeki etkilerini 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. Eski zamanların antik tiyatrolarındaki düzen sayesinde tiyatro sahnesindeki fısıltının dahi izleyiciler tarafından 
rahatça duyulması
III. Ses kayıt stüdyolarında yapılan işlemler sonrasında dış sesleri duymayıp, içerdeki sesi daha net algılamamız

uygulamalarından hangileri akustik biliminin çalışma alanları içinde yer almaktadır?

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

5 .5 . Aşağıdaki resimlerde verilen kutuların iç kısımları üzerinde yazan maddelerle aynı kalınlıkta olacak şekilde kaplan-
mış ve içlerine birer çalar saat konulmuştur.

             Pamuk           Strafor köpük               Tahta

AA BB CC
Buna göre, bu kutulardaki saatlerin sesi ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kutuların içerisinde ses yayılamadığından dışarıdan duyulamaz.
B) C kutusunda yer alan saatin sesi en az şiddetle duyulur.
C) B kutusunda bulunan saatin sesi diğerlerinden daha fazla duyulur.
D) A ve B kutularında sesler C kutusuna göre daha az şiddetle duyulur.

6 .6 . Akustik; sesin özelliklerini, farklı ortamlardaki yayılımını, bulundukları ortamla etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. 
Akustik, ilk çağlardan beri çok önemsenmiştir. Sinema, tiyatro, konser salonu gibi yerlerde dıştaki sesin içeri gir-
memesi, içerideki sesin de en iyi şekilde iletilmesi gerekir. Mimar Sinan’ın Süleymaniye Camii ve Denizli Pamukka-
le’deki Hierapolis antik tiyatrosu akustik özellikleri en iyi anlatan yerlere örnektir.

Verilen bu bilgiye göre, akustik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akustik, ses ile ilgili bir bilim dalıdır.
B) Akustik uygulamalarına çeşitli tarihi yapılarda rastlanabilir.
C) Hastanenler akustiğin uygulanması gereken yerlerdendir.
D) Sesin iyi yayılması gereken yerlerde akustik uygulamaları önemlidir.
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8 .8 .Sesin A, B ve C maddelerinde yayılma süratini gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir.

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

9 .9 . 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 çıkardık-
ları ses dalgalarının bir engele çarpıp geri gelmesi sayesinde bulur.

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?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) II ve III   D) I, II ve III
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C EVAP ANAHTARIC EVAP ANAHTARI

1.D, 2.Y, 3.D, 4.D, 5.Y, 6.D, 7.D, 8.Y, 9.D, 10.Y

5.çıkış

Havası boşaltılan ortamda ses yayılmadığı için çalar saatin çıkardığı ses yayılamaz. Bu sebepten saatin çıkardığı ses 
dışarıdan duyulamaz.

1.   Titreşim
2.   Dalgalar
3.   Maddesel
4.   Sonar
5.   Farklı
6.   Katı
7.   Boşlukta
8.   Yansıma
9.   Fazla
10. Azalır

1. 1,4,5 veya 2 ve 6
2. 5, 6
3. 3, 4

1.

2.

3.

5.

4.

C>D>A>B

S>R>P>T

4> 3> 2> 1

6.

7.

8.
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9.
Ol ay l a rO l ay l a r Kan ı t l a rKan ı t l a r Kan ı t l am a zKan ı t l am a z

Gök gürültüsü esnasında arabalarda bulunan alarmların çalması.

Şimşek olayında gök gürültüsünün daha geç duyulması.

Bir opera sanatçısının sesiyle bardağı kırabilmesi.

Dağlarda bir ses yüzünden çığ oluşması.

Evin camlarının çift cam yapılarak camlar arasında boşluk bırakılması.

Yoldan geçen kamyonun camları titretmesi.

Karlı günlerde şehirlerin sessizleşmesi.

X

X

X

X

X

X

X

10. Sesi soğurabilen maddeler

1, 3, 5, 6, 10 2, 4, 7, 8, 9 

Sesi ileten maddeler

Sesin Yansıması Sepeti: 2, 4, 7, 9, 10
Sesin soğrulması Sepeti: 1, 3, 5, 6, 8

11.
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12.

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

TEST


