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ÜNİTE 5 1TESTİ
HareketSES VE ÖZELLİKLERİ

Sesin Sürati, Işık ve Ses, Ses Enerjisi
1. 

Dağlık bölgelerde kış aylarında yoğun karla beraber çığ düşme tehlikesi de insan ha-
yatını tehdit etmektedir. Bu bölgelerde kış aylarında kar yağdıktan sonra çevre oldukça 
sessizleşir. Sakin ve sessiz olmaya insanlar da dikkat ederler. Çığ düşme riskini azaltmak 
için dağ yamaçlarına yakın yerleşim yerlerinde insanlar dışarıda işlerini yaparken birbir-
lerine çok şiddetli seslerle seslenmez ya da birbirleriyle konuşmamaya dikkat ederler. 
Böylelikle çığ için kendilerince önlem alan insanlar yıllardır özellikle kış aylarında sessiz 
bir ortamda yaşamaya alışmışlardır.

Bu metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Çığ düşmesi riskini azaltmak için kar yağdıktan sonra sessiz konuşan insanların sesin bir 

enerji olduğunu ve bunun çığ düşmesine neden olacağını bildiklerini gösterir.
B) Çığ düşmesi gürültüye bağlı olarak gerçekleşirse burada ses enerjisi hareket enerjisine 

dönüşmüş olur.
C) Kar yağan bölgelerde çevrenin sessizleşmesi sesin karda daha süratli olması ile açıkla-

nabilir.
D) Çığ düşmesi sesin soğurulması sonucu gerçekleşen bir olaydır.

2. 
ORTAM SICAKLIK (0C)  YOĞUNLUK (g/cm3)

I Tuzlu su 20 1,5
II Tuzlu su 40 1,5
III Hava 40 0,12
IV Su 20 1
V Oksijen 40 0,10

Sesin yayılma hızı ile ilgili bir deney yapmak isteyen araştırmacı yukarıda verilen tablodaki 
ortamları hazırlayacaktır.
Bunun için;
• Sesin yayılma hızının ortam sıcaklığına bağlı olduğunu göstermek için: ………K………
• Sesin yayılma hızının ortam yoğunluna bağlı olduğunu göstermek için: ..…….L………
numaralı düzenekleri kullanarak amacına ulaşmak istemektedir.
Buna göre K ve L ile belirtilen deneylerde kullanılacak en uygun ortamlar hangi seçe-
nekte verilmiştir?
    K     L  
A)  I ve II II ve III
B)  IV ve V I ve III
C)  II ve III I ve II
D)  I ve IV III ve V

SES VE IŞIK HIZININ 
KARŞILAŞTIRMASI
•	 Ses	 hızı,	 ışık	 hızından	

çok	daha	yavaştır.	
•	 Sesin	havadaki	yayılma	

hızı	20	°	C	sıcaklık	altın-
da	 yaklaşık	 344	 m/sn.	
dir.	 Işığın	 yayılma	 hızı	
ise	300.000	km/sn.	dir.

•	 Ses	 ve	 ışık	 birer	 enerji	
türüdür.

•	 Ses	dalgalar	hâlinde	ya-
yılırken	ışık	doğrusal	bir	
yolla	yayılır.
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3. Yandaki görseli hazırlayan Murat adlı bir öğrenci ses ile ?

> >

 
ilgili yaptığı bu çalışmada boş bıraktığı yerler ve çalış-
masıyla ilgili olarak arkadaşlarından tahminlerde bulun-
malarını istemiştir. Öğrencinin arkadaşlarından bazıları-
nın açıklamaları aşağıda verilmiştir:

Fatih

Hasan

Gökçe

Hülya

Soru işaretli yere “sesin 
sürati” yazılabilir.

Sesin farklı fiziksel 
ortamlardaki süratlerini 
karşılaştırmak için ya-
pılmış bir görsel olabilir.

Yaptığın bu çalışma sesin 
enerjisini göstermek için 
kullanılabilir.

Boş kutucuklara sırasıyla 
“Katı, Sıvı ve Gaz” yazıla-
bilir.

Buna göre arkadaşlarından hangilerinin söyledikleri Murat’ın çalışması ile ilgili olabilir?
A) Yalnız Gökçe  B)  Fatih, Hasan ve Hülya
C) Hasan ve Hülya  D)  Fatih ve Gökçe

4. Ultrason cihazı vü-
cut içindeki ses dal-
galarının toplanarak 
bir ekranda görüntü 
oluşturması prensi-
biyle çalışır. Cihazın 
ucundan vücuda 
ses dalgaları gön-
derilir ve vücut içinden geri gelen ses dal-
gaları ile ekranda görüntü oluşur.
Buna göre ultrason cihazının çalışma 
prensibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?
A) Ultrason cihazlarında sesin madde ta-

rafından soğurulması özelliğinden fay-
dalanılır.

B) Ultrason cihazlarında sesin madde ta-
rafından yansıtılması özelliğinden fay-
dalanılır.

C) Ultrason cihazlarında ekranda oluşan 
görüntü sesin bir enerji türü olduğunu 
gösterir.

D) Ultrason cihazlarında ses bir ortamdan 
başka bir ortama iletilir.

5. Aşağıda sesin aynı ortamda farklı sıcaklık-
lardaki yayılma hızlarına ait sütun grafiği 
verilmiştir.

 
Sesin Yayılma Hızı (km/sn.)

20 °C 100 °C 500 °C

Sıcaklık (°C)

600

500

400

300

200

100

0

Sadece yukarıdaki grafiğe bakılarak;
I. Sıcaklık ile sesin yayılma hızı doğru 

orantılıdır.
II. Sesin yayılma hızı ortam sıcaklığına 

bağlı olarak değişir.
III. Ses en hızlı katı ortamlarda, en yavaş 

gaz ortamlarda yayılır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I  B)  Yalnız III
C) I ve II  D)  II ve III 


