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Test 1’in Çözümleri

1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan molekülle-

rin birbirine yakın olmasına ve moleküllerin kine-

tik enerjisine bağlıdır. Yani ses dalgalarının hızı 

sesin frekansına ve ortamın özkütlesine bağlı 

değildir.

Cevap D dir.

2. Su molekülleri hava moleküllerine göre birbirine 

daha yakın olduğundan sesin sudaki hızı artar. 

Frekans ses kaynağı ile ilgilidir. Yani ses kayna-

ğının frekansı değişirse sesin frekansı da değişir. 

Frekans ortama göre değişmez.

Cevap B dir.

3. Ses sert yüzeylere  çarpınca geri yansır. Yani yan-

sıma olayı sayesinde öğrenci kendi sesini duy-

maktadır.

Cevap A dır

4. Sesin duyma eşiği 0 dB dir. yani IV. bilgi yanlıştır. 

Diğer bilgiler doğrudur.

Cevap C dir.

5.  Müdür megafonla konuşurken sesinin şiddeti-

ni artırır. Sesin şiddetinin artması ses dalgasının 

genliğinin artması demektir. Sesin yüksekliği yani 

frekansı, birim zaman içinde titreşim sayısı olup 

megafonla değişmez Sesin hızı ise ortamın koşul-

larına bağlıdır.

Cevap A dır.

6. Sesin şiddeti ses dalgalarının genliğinin kare-

si ile doğru orantılıdır. Genliği artırabilmek için 

daha fazla enerji harcamamız gerekir. Yani gen-

liği büyük olan sesler daha fazla enerji taşır. 

Dolayısıyla cisimlere uyguladıkları basınç da daha 

fazladır.

Cevap E dir.

7. Hava boşaltılınca zil çalışır, fakat ses üretmez. 

I. yargı yanlıştır. Işık hem boşlukta hem de hava 

ortamında yayılır. Bu olay bize sesin boşlukta 

yayılmadığını gösterir.                   Cevap D dir.

8. Ses dalgalarının frekansı sadece ses kaynağı-

nın titreşim sayısına bağlıdır. Başka bir şeye bağlı 

değildir.

Cevap B dir.

9. Candela, ışık şiddeti birimidir. Lümen, ışık akısı 

birimidir. Desibel, ses şiddeti birimidir. Hertz, fre-

kans birimidir.

Cevap C dir.

10. Şimşek çaktığında önce ışığın görülmesi sonra 

gök gürültüsünün duyulması ışık hızının ses hızın-

dan büyük olduğunu gösterir.

Cevap B dir.

11. Belirtilen yargıların hepsi doğrudur.

Cevap E dir.

12. Aynı notanın farklı müzik aletlerindeki tınısı farklı-

dır.

Cevap D dir.

13. Bir sesin duyulabilmesi için şiddeti 0 dB ve daha 

yüksek olmalıdır. Ayrıca sesin frekansı (20 – 20 

000) Hertz aralığında olmalıdır. Sesin hızının duy-

mamıza bir etkisi yoktur.

Cevap D dir.

14. Frekans, yükseklikle ilgilidir. Yani frekans artar-

sa kesinlikle yükseklik de artar. Sadece frekans 

değiştirmekle; hız, şiddet ve genlik değişmez.

Cevap A dır.

15. Davulun oluşturduğu sesin şiddeti büyüktür. Yani 

çok enerji taşıdığı için insanı rahatsız eder. Fakat 

uzaktan gelen davul sesinin şiddeti azaldığı için 

taşıdığı enerji de azalır. Böylece insanı rahatsız 

etmez.                                            Cevap B dir.

16. Farklı müzik aletlerinden çıkan seslerin yüksekliği 

(frekansı) aynı olabilir. Aynı ortamda iseler hızla-

rı da aynıdır. Fakat farklı müzik aletlerinden çıkan 

seslerin tınıları mutlaka farklıdır.

Cevap B dir.
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2 Ünite 3      Dalgalar

Test 2’nin Çözümleri

1. Ses dalgalarında sesin şiddeti, sesin genliğinin 

karesi ile orantılıdır. O yüzden genlik, sesin şidde-

ti ile ilgilidir. Ses şiddeti birimi desibeldir.

Cevap A dır.

2. Tabloda verilen bütün bilgiler doğrudur.

Cevap B dir.

3. Sesin şiddeti sesin genliği ile ilgilidir. L nin genli-

ği daha büyük olduğundan L kaynağından çıkan 

sesin şiddeti K nınkinden daha büyüktür. I. yargı 

doğrudur.

 Her iki sesin dalga boyları eşit ve 4 birimdir. Aynı 

ortamda bulunduklarına göre, ses dalgalarının 

hızları da eşittir. v = λ·f  bağıntısına göre frekans-

ları eşit olmalıdır. Frekanslar eşit ise her iki kay-

naktan çıkan sesler aynı inceliktedir. II. yargı yan-

lıştır.

Cevap C dir.

4. Ses dalgaları sıcak ortamdan soğuk ortama doğru 

büyür, yani kırılmaya uğrar. Buna göre L ortamı 

sıcak K ortamı soğuktur. I. ve II. yargılar yanlıştır.

 Sıcaklık arttıkça ses hızı da artar. O yüzden L 

ortamındaki ses hızı K nınkinden büyüktür. III. 

yargı doğrudur.

Cevap C dir.

5. Boşluklara uygun kelimeler konulduğunda ceva-

bın B şıkkı olduğu görülür.

Cevap B dir.

6. Katılarda ses hızı gaz ve sıvılara göre daha 

büyüktür. O yüzden çok uzaktaki trenin sesini ray-

lar yardımıyla duyabiliriz.

Cevap A dır.

7. Sesin yayılabilmesi için mutlaka esnek bir ortama 

ihtiyaç vardır. Sesin yayılma hızı ortamın özküt-

lesine bağlı değildir.

Cevap C dir.

8. Bu olaya rezonans denir.

Cevap B dir.

9. Sesin yayılma hızı ortamdaki moleküllerin birbiri-

ne yakın olmasına ve bu moleküllerin kinetik ener-

jisine bağlıdır. Moleküllerin kinetik enerijsi büyük-

se ortamın sıcaklığı büyük demektir. Sesin şiddeti 

ve sesin frekansı hızı etkilemez.

Cevap A dır.

10. Ses dalgalarının hızı artarken frekansı değişmez. 

Çünkü frekans kaynakla ilgilidir.

Cevap C dir.

11. Ses dalgalarının soğuk havadaki hızları daha azdır. 

O yüzden soğuk tarafa giren kısım geride kalır.

Cevap C dir.

12. Aynı ortam olduğu için hızları aynıdır. Aynı nota 

olduğu için frekansları da aynıdır. Fakat bu sesle-

rin tınıları farklıdır.

Cevap D dir.

 13. Ses hızı, katılarda en fazla gazlarda ise en küçük-

tür. Bu nedenle ses hızının büyükten küçüğe sıra-

lanışı vd.çubuk > vsu > vhava şeklinde olur.  

Cevap C dir.

 14. I.  Ses boşlukta ilerleyemez. Sesin iletilebilme-

si için maddesel bir ortama gereksinim vardır. Bir 

yerde sıkışacak ve genleşecek bir ortam yoksa 

orada ses de olmaz.

  II. ve III. bilgiler doğru bilgilerdir. Ancak sesin 

havasız bir ortamda ilerlemesiyle ilgili değildir.

Cevap A dır.

 15. Tablodaki verilere göre I ve II. önermeler doğ-

rudur.

Cevap E dir.
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3SES DALGALARI

Test 3’ün Çözümleri

1. Ses infrasonik ses olsaydı frekansının da artması 

gerekirdi. Fakat sadece ses dediğine göre bu ola-

yın frekansla ilgisi yoktur. Sesin duyulabilmesi için 

ses şiddetinin artırılması gerekir.

Cevap B dir.

2. Aynı ortamdaki K ve L kaynaklarından çıkan ses-

lerin hızları eşittir. K kaynağından çıkan sesin 

dalga boyu daha büyük olduğuna göre frekansı 

küçüktür yani ses kalındır.

 K kaynağından çıkan seslerin genliği küçük oldu-

ğuna göre şiddeti daha zayıftır.

Cevap D dir.

3. Her iki ortamdaki frekans aynıdır. Yani sudaki fre-

kansı da 800 Hz dir.

 vsu = λsu · fsu  bağıntısına göre,

 vsu = 200 · 800

 vsu = 160 000 cm/s

 vsu = 1600 m/s olur.

Cevap A dır.

4. Ses dalgaları da diğer dalgalar gibi birbirinin etki-

sini değiştirebilir. O yüzden koro halinde söylenen 

şarkıların şiddeti artar.

Cevap C dir.

5. Zilin büyüklüğü arttıkça ürettiği sesin frekansı aza-

lır. Yani ses kalınlaşır. Frekans azalıyorsa dalga 

boyu artar.

Cevap B dir.

6. Yunuslar ultrasonik seslerle haberleşirler. Bu ses-

lerin frekansı 20 000 Hertz den büyük olup insan-

lar bu sesleri duyamazlar.

Cevap C dir.

7. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Ses dalgaların-

daki sıkışmalar dalga tepelerine, gevşemeler de 

dalga çukurlarına benzetilebilir.

Cevap A dır.

8. Akustik olayı yüzeyin özelliklerine ve sesin frekan-

sına bağlıdır.

Cevap E dir.

9. Doğal frekans cismin özelliklerine bağlıdır. 

Ortamın özelliklerine bağlı değildir.

Cevap D dir.

10. Sıkışmalar dalga tepeleri gibi düşünülürse, dalga 

boyunun 2 m olduğu görülür. v = λ · f bağıntısını 

kullanırsak,

 v = 2 · 165

 v = 330 m/s  bulunur.

Cevap B dir.

11. Uzaklık arttıkça ses ortam tarafından soğrulduğu 

için genliği azalır. Buna göre genliği en az olanın 

uzaklığı en fazladır.

Cevap E dir.

 12. Sesin hızı, ortamların koşullarına göre değişir. 

Örneğin; sesin hızı havanın sıcaklığıyla artar. 

Sesin şiddeti daha kolay duyulmasını sağlar. Sesin 

frekansı hız üzerinde etkili değildir.

Cevap A dır.

 13. Camların kırılması sesin bir enerjiye sahip olduğu-

nu gösterir. Ayrıca bomba uzakta iken cam üze-

rinde yıkım etkisi yapmadığına göre, sesin şiddeti 

kaynağın uzaklığına bağlıdır. Sesin camdaki hızı, 

havadaki hızından büyüktür. Ancak bu olayda bir 

etkisi yoktur.    

Cevap C dir.
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4 Ünite 3      Dalgalar

 14. Sesin frekansı kaynağın titreşimine bağlı olup 

ortama göre değişmez. Sesin genliği, sesin şidde-

ti ile orantılıdır. Ortama bağlı değildir. 

  Sıvı ortamdaki ses hızı gaz ortamından daha 

büyük olduğundan havadan suya giren sesin hızı 

artar.

Cevap C dir.

 15. Sesin frekansı ses kaynağına bağlı olarak deği-

şir. Işığın rengi yani frekansı ışığın çıktığı kaynak-

la ilgilidir.

  Hava ortamından sıvı ortamına geçen sesin hızı 

artar. Ortamın kırıcılık indisi artınca ışığın ortala-

ma hızı azalır.                                    

                     Cevap D dir.

Test 4’ün Çözümleri

1. I ve III olayları ışık hızının ses hızından büyük 

olduğunu gösterir. II. olay sesin boşlukta yayılma-

dığını gösterir.

Cevap D dir.

2. Metal, molekülleri birbirine yakın olduğu için ses 

en iyi iletir.

Cevap A dır.

3. Kapalı ortamda ses duvarlardan da yansıdığı için 

daha iyi duyulur. 

 Kesik konik biçimindeki mukavvanın iç kısmına 

çarpan ses dalgaları yansıdığı için daha iyi duy-

mamızı sağlar.

 Kulak demiryoluna dayandığında çok uzaktaki tre-

nin sesinin duyulması, raylarda ses hızının hava-

ya göre daha büyük olduğunu gösterir.

Cevap B dir.

4. Yükseklik frekansla ilgili olup ses kaynağına bağlı-

dır. Ortam tarafından ses soğutulursa şiddeti aza-

lır. Yayılma hızı ortamın özelliklerine bağlıdır.

Cevap D dir.

5. Köpekler frekansı 20 kHz in üzerinde ultrasonik 

sesleri duyabilir. Fakat insanlar bu sesleri duya-

mazlar.

Cevap A dır.

6. Radyonun sesi yükseltildiğinde ses dalgarının şid-

deti artar. Şiddet de genliğin karesi ile doğru oran-

tılıdır. Buna göre, ses dalgalarının genliği artırıl-

mıştır.

Cevap E dir.
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5SES DALGALARI

7. 

M

L

F

K

F

F

 Sesin yüksekliği ile sesin frekansı aynı kavramlar-

dır.

 Titreşen bir telin frekansı, telin kalınlığı ile ters oran-

tılıdır. Telin kalınlığı artırılınca frekansı küçülür. 

Buna göre en ince olan  K  telinin frekansı en büyük, 

en kalın olan  M  telinin frekansı en küçüktür.

 Ses dalgasının zayıf veya kuvvetli olmasına sesin 

şiddeti denir. Genliği büyük olan ses en şiddetli ses-

tir. Buna göre M teli üzerinde çıkan ses en şiddetli-

dir.

Yanıt B dir.


