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ÜNİTE 5
TESTİ 1
EgzersizSES VE ÖZELLİKLERİ

Sesin Yayılması
1. 

 

Aynı ses kaynağından çıkan ses, farklı ortamlardan geçerek kulağa ulaştığında farklı 
işitilir.

Bilgi:

Yukarıdaki bilgi ile ilgili olarak dört öğrenci şu örnekleri vermiştir:

Bahar

Su dolu bardakla boş bardağa aynı şiddet ve tokmakla vurulduğunda 
çıkan sesler farklıdır.

Veli

Yağmurlu havalarda önce şimşek çakmasını görmek ve birkaç saniye 
sonrasında gök gürültüsünü duymak sesin farklı ortamlarda farklı hız-
larla yayılması ile ilgilidir.

Metin

Gülhan

Bir çalar saatten çıkan sesin hava ortamından geçerek kulağa gelmesi ile 
sıvı bir ortamdan geçerek kulağa gelmesi durumunda işitilen sesler farklıdır.

Aynı şarkının farklı müzik aletlerinden çalınmasıyla kulağa gelen sesler 
farklıdır.

Buna göre hangi öğrenciler bu bilgiye uygun örnekler vermiştir?
A) Bahar ve Metin  B)  Metin ve Veli 
C)  Gülhan ve Metin  D)  Gülhan, Bahar ve Veli

2. • Balinaların metrelerce öteden birbir-
leri ile iletişim kurabilmeleri

• Apartmanın dördüncü katında kulla-
nılan matkap sesinin hem alt hem üst 
katlardaki dairelerden duyulabilmesi

• Parkta otururken farklı kuş seslerinin 
kulağımıza gelmesi

Verilen ses örnekleri ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sesin sıvı ortamlarda yayılması ile ilgili 

bir örnek vardır.
B) Sesin katı ortamlarda yayılması ile ilgili 

bir örnek vardır.
C) Sesin gaz ortamlarda yayılması ile ilgili 

bir örnek yoktur.
D) Farklı ses kaynaklarından çıkan sesle-

rin farklı işitilmesine ait bir örnek vardır.

3. Aşağıdaki örneklerden hangisi sesin 
farklı ortamlarda farklı duyulması ile il-
gilidir?
A) Alçak uçuş yapan bir uçağın sesi ile 

yoldan tır geçerken duyulan sesler 
ayırt edilebilir.

B) Davulun hava ortamında çıkardığı ses 
ile su ortamında çıkardığı ses farklı işi-
tilir.

C) Aynı müzik eseri gitarla ve piyano ile 
çalındığında farklı işitilir.

D) Gözler bağlıyken kedi ve inek sesleri 
ayırt edilebilir.

• SES; madde tanecikle-
rinin titreşimiyle oluşan 
bir titreşim hareketidir. 

• Ses; katı, sıvı veya gaz 
gibi maddesel bir ortam-
da yayılır. 

• Boşlukta ses yayılmaz. 
• Ses, bir noktadan başka 

bir noktaya doğru dal-
galar hâlinde yayılır.  Bu 
dalgalar titreşimler so-
nucunda meydana gelir.

• Ses; farklı ortamlarda 
farklı işitilir.

• Farklı cisimlerde üreti-
len sesler farklı işitilir.
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4. Aşağıda fen bilimleri dersi için hazırlanmış bir boyama etkinliği ve yönergesi görülmektedir.

Etkinlik: SES ÖZELLİKLERİNİ BOYUYORUZ
YÖNERGE: Aşağıdaki kutucuklarda ışık ve ses kavramlarına ait özellikler verilmiştir. Bu 
özellikler aşağıda belirtildiği gibi farklı renklerle boyanacaktır:
• Sadece sese ait özellikler: KIRMIZI
• Sadece ışığa ait özellikler: SARI
• Hem ses hem de ışığa ait özellikler: MAVİ

Enerji türüdür. Boşlukta yayılır. Boşlukta yayılmaz. Gaz ortamlarda yayılır.
Maddeler tarafından 
soğurulabilir.

Maddelerden 
yansıyabilir.

Maddelerden 
geçebilir.

Dalgalar hâlinde yayılır.

Yayıldığı ortama göre 
belirli bir sürati vardır.

Doğrusal bir 
şekilde yayılır.

Başka tür enerjilere 
dönüşebilir.

En hızlı yayıldığı ortam 
katı ortamlardır.

Buna göre kutucukların doğru renklendirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 

Enerji türüdür. Boşlukta yayılır. Boşlukta yayılmaz. Gaz ortamlarda yayılır.
Maddeler tarafından 
soğurulabilir.

Maddelerden 
yansıyabilir.

Maddelerden 
geçebilir.

Dalgalar hâlinde yayılır.

Yayıldığı ortama göre 
belirli bir sürati vardır.

Doğrusal bir 
şekilde yayılır.

Başka tür enerjilere 
dönüşebilir.

En hızlı yayıldığı ortam 
katı ortamlardır.

B) 
Enerji türüdür. Boşlukta yayılır. Boşlukta yayılmaz. Gaz ortamlarda yayılır.
Maddeler tarafından 
soğurulabilir.

Maddelerden 
yansıyabilir.

Maddelerden 
geçebilir.

Dalgalar hâlinde yayılır.

Yayıldığı ortama göre 
belirli bir sürati vardır.

Doğrusal bir 
şekilde yayılır.

Başka tür enerjilere 
dönüşebilir.

En hızlı yayıldığı ortam 
katı ortamlardır.

C) 
Enerji türüdür. Boşlukta yayılır. Boşlukta yayılmaz. Gaz ortamlarda yayılır.
Maddeler tarafından 
soğurulabilir.

Maddelerden 
yansıyabilir.

Maddelerden 
geçebilir.

Dalgalar hâlinde yayılır.

Yayıldığı ortama göre 
belirli bir sürati vardır.

Doğrusal bir 
şekilde yayılır.

Başka tür enerjilere 
dönüşebilir.

En hızlı yayıldığı ortam 
katı ortamlardır.

D) 
Enerji türüdür. Boşlukta yayılır. Boşlukta yayılmaz. Gaz ortamlarda yayılır.
Maddeler tarafından 
soğurulabilir.

Maddelerden 
yansıyabilir.

Maddelerden 
geçebilir.

Dalgalar hâlinde yayılır.

Yayıldığı ortama göre 
belirli bir sürati vardır.

Doğrusal bir 
şekilde yayılır.

Başka tür enerjilere 
dönüşebilir.

En hızlı yayıldığı ortam 
katı ortamlardır.
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5. 

K L M N

Katı Sıvı Gaz Boşluk

Yukarıda tanecik modelleri ile gösterilen dört farklı ortam görülmektedir. Bir öğrenci bu ortam-
lardan iki tanesini kullanarak ses iletiminin en iyi ve en kötü olduğu düzenekler kurmak istiyor.
Buna göre bu öğrencinin seçeceği düzenekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ve-
rilmiştir?
    En iyi     En kötü  
A)  K + N N + M
B)  K + L N + M
C)  L + M M + K
D)  M + N L + K

6. Fen bilimleri dersinde bir öğretmen öğren-
cilerinden bir konu hakkında örnekler ver-
melerini istiyor. Öğretmenin isteği üzerine 
dört öğrenci aşağıdaki örnekleri veriyor.

Asu

Öğretmen

Sevgi

Veli

Nehir

Tahta bloklardan 
oluşan bir duvar

Sesin yayılamadığı 
ortamlara örnekler veriniz.

İçinde su bulunan bir 
kap

Hava bulunan bir oda

Havası alınmış bir 
fanusun içi

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği 
örnekler öğretmenin isteğine uygun-
dur?
A) Yalnız Nehir B)  Nehir ve Veli
C) Asu, Veli ve Sevgi D)  Asu ve Sevgi

7. 

 
 Serçe, ülkemizde yaygın olarak görülen 

bir kuş türüdür. Sabah uyandığımızda 
odamıza gelen serçe sesleri, bize huzur 
ve mutluluk verir.

 Serçeden çıkan sesin, odamızda kula-
ğımıza ulaşıncaya kadar geçtiği ortam-
ların fiziksel hâlleri, sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisinde verilmiştir?
A) Hava (gaz) † Su (sıvı) † Duvar (katı)
B) Hava (gaz) † Duvar (katı) † Hava (gaz)
C) Duvar (katı) † Hava  (gaz) † Duvar (katı)
D) Hava (gaz) † Hava  (gaz) † Duvar (katı)
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8. Adem, kulağını duvara dayayarak yan odadan gelen sesleri daha iyi duyduğunu fark ediyor. 

Bu durumun nedenini arkadaşlarıyla tartışan Adem’e bazı arkadaşları aşağıdaki açıklamaları 
yapıyor: 

Ferhat

Duvarda ses yalıtımını sağlayan maddeler olduğu için sesi daha iyi işit-
meni sağlamıştır.

Nisanur

Yan odadan gelen ses hava gibi bir gaz ortamdan geldiği için duvardan 
yansıyarak kulağına ulaşmıştır.

Berkay

Şenay

Duvar katı özellikte maddelerden yapıldığı ve katılar sesi daha iyi ilettiği 
için yan odadaki sesi daha iyi işitmişsindir.

Bu olay sesin hem gaz hem de katı ortamlarda yayıldığını gösteren bir 
örnektir.

Buna göre Adem’in arkadaşlarından hangilerinin söylediği ifadeler bu olayda gerçek-
leşen durumla ilgilidir?
A) Ferhat ve Berkay  B)  Berkay ve Şenay
C) Nisanur ve Şenay  D)  Ferhat, Nisanur ve Şenay

9. Umut öğretmen sınıfta bir etkinlik yapmıştır. Bu etkinlikte bir öğrencinin gözlerini kapatarak 
belirlediği farklı 3 öğrenciye aynı şiirden aynı vurguda bir dörtlük okutmuştur. Daha sonra 
gözleri kapalı olan öğrencisinden şiiri okuyan arkadaşlarının kimler olduğunu tahmin etmesini 
istemiştir. Gözleri kapalı olan öğrenci hepsi doğru olacak şekilde üç arkadaşını da belirle-
miştir. Bu etkinlik sonrasında, gözü kapalı öğrencinin nasıl oluyor da arkadaşlarının seslerini 
ayırt edebildiklerini öğrencilerine soran Umut öğretmene bazı öğrencileri aşağıdaki cevapları 
veriyor:

Enes

Eyüp

Emel

Her arkadaşımızın sesi 
farklı olduğu için ses 
kaynağı değişince ses de 
farklı işitilir.

Ses sadece hava or-
tamında yayıldığı için 
arkadaşlarımızın seslerini 
farklı işitiriz.

Farklı ortamlarda ses 
farklı yayıldığı için arka-
daşlarımızın sesini farklı 
işitiriz.

Buna göre hangi öğrencilerin açıklaması bu olayla ilgili değildir?
A) Yalnız Enes B)  Enes ve Emel C)  Emel ve Eyüp D)  Yalnız Eyüp


