




SESIN YAYILMASI

- Sesin yayılabildiği ortamları tahmin edebilecek ve tahminlerinizi test ede-
bileceksiniz.

1 Ses, maddelerin taneciklerinin titreşmesi sonucu oluşur.

2 Ses, katılarda en hızlı yayılır.

3 Rüzgâr sesi yapay sestir.

4 Farklı kaynakların ürettiği seslerin farklı algılanmasının sebebi 
kaynakların titreşimlerinin farklı olmasıdır. 

5 Çevremizde duyduğumuz tüm seslerin şiddeti aynı ölçülür.

6 Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yoktur.

7 Ortam değiştiren sesin yayılma hızı da değişir.

8 Kaynaktan çıkan ses sadece tek bir yönde yayılır.

9 Su altı arama çalışmalarında sonar adı verilen cihazlar kullanılır.

10 Ses katılarda, sıvı ve gazlara göre daha yavaş yayılır.

11 Sesin yayılması taneciklerin hareketine bağlıdır.

12 Ses, katı ortamlardan geçemez. 

13 Ses, uzay boşluğunda yayılmaz.
 

14 Kedi, inek, köpek doğal ses kaynaklarına örnektir.

Aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” ola-
rak değerlendiriniz. Ifadeye ait göstergenin ibresini 
uygun yönde çiziniz.
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Sesin en hızlı yayıldığı ortam, tanecikler arası boşluğun en az olduğu katılardır. Sesin 
en yavaş yayıldığı ortam ise tanecikler arası boşluğun en fazla olduğu gazlardır.

Tabloda sesin yayıldığı farklı ortamlar ve bu ortamlardaki ses yayılmasına ait örnekler 
bulunmaktadır.

Tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Sesin Yayıldığı
Ortamlar

Günlük Hayattan 
Örnekler

1- Odada çalan 
telefonun sesinin 
duyulması 

1- ..........................
...............................
...............................

2- ..........................
...............................
...............................

2- ..........................
...............................
...............................

2- Kulağımızı dayadığı-
mız sıraya arkadaşımı-
zın vurması ile duydu-
ğumuz ses

1- ..........................
...............................
...............................

Sıvı

Aşağıdaki kavramları açıklamalar ile eşleştiriniz.

Sesin oluşma şekli
Güneş’te meydana gelen patlamaların sesi boş-
lukta iletilmez. Bu yüzden Güneş patlamalarını 

duyamayız.

Ses, suya atılan bir taşın dalgalar oluşturması gibi 
çıktığı kaynaktan dalgalar hâlinde yayılır.

Yaklaşmakta olan trenin sesini önceden
duyabilmek için raylara kulağımızı dayarız.

Maddeler titreştiğinde ses çıkarır.

Sesin yayılma şekli

Sesin yayılmadığı ortam

Sesin yayılma hızı
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Sesin yayılma şeklini araştıran bir bilim insanı şekildeki deney düzeneğini hazırlar. Yap-
tığı deneylerle sesin yayıldığı ve yayılmadığı ortamları belirlemeye çalışır. Aynı zamanda 
sesin A, B, C, D, E, F, G, H noktalarına ulaşma süratlerini de hesaplar.

Bu bilim insanı sekiz noktaya yerleştirdiği ses şiddetini ölçen cihazlardan sadece A 
noktasındaki cihazda herhangi bir değer okuyamaz. Ayrıca sesin süratini hesapladı-
ğında B’ye ulaşma süratinin D’ye ulaşma süratinden, D’ye ulaşma süratinin ise C’ye 
ulaşma süratinden fazla olduğunu fark eder.

Buna göre deney sonucunda bilim insanı aşağıdaki sorulara hangi cevapları ve-
rir? Cevaplarınızı deneyle ilişkilendirerek açıklayınız.

1- Ses maddesel ortamlarda her yönde yayılır mı?

2- Ses boşlukta yayılır mı?

3- Ses doğrusal mı yayılır?

4- Ses hangi fiziksel hâlde en hızlı yayılır?

5- Tanecikler arası boşluk arttıkça sesin iletim hızı da artar mı?

6- Ses tüm maddesel ortamlarda yayılır mı?
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Necmettin Bey, önceki ders işlenen konularla ilgili bir labirent hazırlar. Labirentin baş-
langıç noktasında Doğrusöylemez ile Yalansevmez adında iki kahraman beklemektedir. 
Öğrencilerden biri Doğrusöylemez, diğeri de Yalansevmez karakterlerine bürünür. Doğ-
rusöylemez labirentte karşısına çıkan her soruda doğru olmayan bir seçeneğe gidecek-
tir. Yalansevmez ise labirentte karşısına çıkan her soru için doğru yolu tercih edecektir. 
Buna göre kahramanlarımız labirentin hangi çıkışlarına ulaşır? Bulunuz.

Sorular
1- Ses nasıl yayılır?
2- Ses hangi ortamlarda yayılmaz?
3- Hangi ortamda ses duyulmaz?
4- Ses hangi yönde yayılır?
5- Ses nasıl oluşur?

Kahraman Doğrusöylemez Yalansevmez

Çıkış
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Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacaya yerleştiriniz.
1. Ses hangi ortamda yayılamaz?
2. Ses meydana gelirken madde tanecikle-

rinin yaptığı harekete ne denir?
3. Sesi katılardan yavaş, gazlardan hızlı ile-

ten ortam hangi ortamdır?
4. Katı, sıvı ve gaz ortamları arasında sesin 

en yavaş yayıldığı ortam hangisidir?
5. Ses üreten maddelere verilen ad nedir?
6. Yakın mesafeden geçen uçağın evimizin 

camlarını titreştirmesi sesin 
hangi özelliğe sahip olduğu-
nun kanıtıdır?

7. Sesin yayılabilmesi için 
nasıl bir ortama ihtiyaç vardır?

8. Su altı araştırmalarında kullanılan ve se-
sin yayılmasından faydalanarak üretilen ciha-
za ne denir?

9. Ses en hızlı hangi ortamda yayılır?
10. Keman, radyo ve araba hangi tür ses 

kaynaklarına örnektir?

Sesin yayıldığı ve yayılmadığı ortamlar kutucuklara yerleştirilmiştir. Bu ortamlardan 
sesi ileten ve iletmeyenleri belirleyiniz. 

Sesi ileten maddelerin bulunduğu kutucuklardaki harfleri sırasıyla şifre bölümü-
ne yerleştirerek şifreyi çözünüz.

ŞIFRE
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Öğretmen ses ünitesinde, ses kaynağından çıkan seslerin farklı ortamlardan geçerek 
kulağımıza ulaştığını söyler ve şu örneği verir: “Evdeyken dışardaki iş makinesinin sesi 
önce gaz ortamda yayılır, sonra katı olan duvardan geçer ve tekrar gaz ortamdan geçe-
rek kulağımıza ulaşır.” Daha sonra bu durumu aşağıdaki şema üzerinde gösterir: 

- Gaz     ͢   Katı     ͢   Gaz 

Öğretmenin verdiği diğer örneklerde sesin hangi ortamlardan geçtiğini yazınız.

Akvaryum içerisinde çalan saatin 
duyulması

..........             ..........            ..........

Içi hava ile dolu fanusta çalan saa-
tin duyulması 

..........             ..........            ..........

Su altına dalgıç kaskı ile dalan dal-
gıcın arkasından geçen yunusların 
sesini duyması

..........             ..........            ..........
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1 A ve B şişeleri kullanılarak “ses kaynağı değiştiğinde farklı sesle-
rin oluşabileceği” test edilebilir.

2 A ve C şişeleri kullanılarak “aynı ses kaynaklarından farklı ses 
üretilebileceği” test edilebilir.

3 A şişesi ve K levhası kullanılarak “sesin yayılma süreleri” karşılaş-
tırılabilir.

4 L ve M levhası kullanılarak “farklı ses kaynaklarından aynı sesin 
oluşabileceği” ispatlanır. 

5 Şişelere ve levhalara aynı anda vurulduğunda çıkan sesleri cisim-
lere eşit uzaklıktaki kişiler farklı zamanda duyar.

Buna göre aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da 
“Yanlış” olarak değerlendiriniz. Ifadeye ait gösterge-
nin ibresini uygun yönde çiziniz.

SESIN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI

- Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfedebileceksiniz.

- Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfedebileceksiniz.

Şekildeki düzenekleri oluşturan bir öğrenci sesin oluşumu ve yayılması ile ilgili aşağı-
daki çıkarımlara ulaşıyor. (Çıkarımlara ulaşılırken şişelere ve/veya levhalara özdeş tok-
mak ile aynı şiddetle vurulduğu düşünülecektir.)

1. Etkinlik 2. Etkinlik
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Ahmet, annesinin aldığı motorlu oyuncak gemiyi su dolu 
küvette yüzdürmektedir. Bu sırada motordan çıkan ses Ah-
met’in dikkatini çeker. Ahmet, gemiyi suya bıraktığında duy-
duğu ses ile sudan çıkardığında duyduğu sesin farklı oldu-
ğunu keşfeder. 

Bu durumun sebebi hangi seçenekte verilmiştir?

A) Ses doğrusal olarak yayılır.
B) Ses farklı ortamlarda farklı duyulur.
C) Ses en hızlı havada yayılır.
D) Ses boşlukta da duyulabilir.

Farklı cisimlerle üretilen seslerin farklı sesler olup olmadığını araştıran bir öğ-
renci aşağıdaki düzeneklerden hangilerini seçmelidir?

1

3

2

4

Cam Bardak Tahta Masa

Tahta KapıMetal Tabak Porselen Tabak Metal Kapı

Tahta MasaCam Bardak
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Aşağıda numaralandırılmış örnekleri inceleyiniz. "Farklı cisimlerin ürettiği seslerin 
farklı olması" durumunu örnekleyen numaraları hasır sepete yazınız. "Aynı sesin 
farklı ortamlarda farklı duyulması" durumunu örnekleyen numaraları ise plastik 
sepete yazınız.

Dut ağacından 
yapılan saz ile ceviz 

ağacından yapılan sa-
zın sesleri farklıdır.

Kalın telin çıkardığı 
ses ile ince telin çı-
kardığı ses farklıdır.

Denizde yü-
zen çocuk yaklaş-

makta olan teknenin 
sesini duyar. Suya 

daldığında duyduğu 
ses farklılaşır.

Arkadaşımız 
sıraya elini vurdu-

ğunda duyduğumuz 
ses ile kulağımız 
sıraya dayalı iken 
duyduğumuz ses 

farklıdır.

Gitarın her bir teli 
farklı özellikte oldu-
ğu için çıkardıkları 
sesler de farklıdır.

Aynı taşları 
havada birbirine 

vurduğumuzda duy-
duğumuz ses ile suda 
birbirine vurduğumuz-
da duyduğumuz ses 
birbirinden faklıdır.

1

4

2

5

3

6
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Şekillerde verilen düzenekler kullanılarak sesin özellikleri keşfedilecektir. Verilen so-
ruları cevaplamak için hangi düzenekler kullanılmalıdır? Her soru için ikişer düze-
nek seçiniz. Tabloya uygun düzenek numaralarını yazınız.

Cevaplanacak
Soru

Aynı kaynaktan çıkan 
sesler farklı ortamlar-
da farklı duyulur mu?

Farklı kaynaklardan 
üretilen ses farklı 

mıdır?

Sesin iletilmediği 
ortam var mıdır?

Kullanılacak
Düzenek ............................. ............................. .............................

6-A sınıfı öğrencileri müzik dersinde farklı müzik aletle-
riyle çalışma yapmaktadır. Öğrencilerin bu çalışma sıra-
sında akıllarına takılan bazı sorular aşağıda sıralanmıştır. 

Bu soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

Gitar çalan İpek, aynı şarkıyı çalmalarına rağmen Kerem'in sazının farklı ses çıkardığını 
duyar. Gitar ve sazı karşılaştıran İpek tellerinin aynı cins ve kalınlıkta olduğunu görür. O 
hâlde bu iki müzik aleti neden farklı sesler çıkarmaktadır?

…………………………………………………………………………………………….........
İpek gitarının ayarını yaparken aynı telden farklı sesler çıktığını duyar. Bu durumun 

sebebi ne olabilir?
…………………………………………………………………………………………………..
İpek bazı tellerin aynı maddeden yapılmış olmasına rağmen bu tellere aynı şiddetle vu-

rulduğunda bile farklı sesler çıktığını duyar. Bu teller neden farklı sesler çıkarmaktadır?
…………………………………………………………………………………………………..
İpek gitarındaki tellerin yarısının metalden ve diğer yarısının plastikten yapıldığını gö-

rür. Bu durum nelere sebep olabilir? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………….....
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Bilim fuarına katılan Buse etkinlik alanın-
da yandaki düzenekleri görür. İlgisini çeken 
bu etkinlikte birer uçları açık olan davullara 
tokmakla eşit şiddetle vurulur. Buse, davul 
seslerinin aynı olmadığını fark eder. Üstelik 1 
numaralı davulun arkasındaki yaprakların en 
fazla, 3 numaralı davulun arkasındaki yap-
rakların ise en az hareket ettiğini gözlemler. 
Bu farklılığın sebebini merak eden Buse’nin 
aklına takılan sorular aşağıda listelenmiştir. 
Siz de soruları cevaplayarak Buse’ye yar-
dım ediniz.

Sıcak bir yaz gününde dedesi ile birlikte manava giden Ayşe 
dedesinin karpuzlara avcunun içiyle vurduğunu görür. Bu du-
ruma anlam veremeyen Ayşe dedesine karpuzlara neden vur-
duğunu sorar. Dedesi Ayşe’ye iyi karpuzun tok ses çıkardığı-
nı, kötü karpuzun ince ses çıkardığını söyler. Yani karpuzlara 
vurma amacı en iyi karpuzu bulmaktır. Böylece Ayşe cisimlerin 
özelliklerine göre farklı sesler çıkarabileceklerini anlar.  
Metne göre “5N 1K” etkinliğini yapınız .

1- Yaprakların hareket etmesinin sebebi ne olabilir?
…….............................…….............................……......................................
2- Yaprakların hareketlerinin farklı olmasının sebebi ne olabilir?
…….............................…….............................……......................................

3- Davullardan çıkan seslerin farklı olmasının sebebi ne olabilir?
…….............................…….............................……......................................

1- Karpuzlara kim avcunun içi ile vurmuştur?
………………………………………………………………………………………………
2- Ayşe dedesi ile birlikte nereden karpuz almıştır?
………………………………………………………………………………………………
3- Ayşe’nin dedesi karpuza niçin vurmuştur?
………………………………………………………………………………………………
4- Ayşe’nin dedesi karpuzun iyi olup olmadığı nasıl anlamaktadır?
………………………………………………………………………………………………
5- Ayşe manava ne zaman gitmiştir?
………………………………………………………………………………………………
6- Ayşe yaşadığı bu olaydan ne öğrenmiştir?
………………………………………………………………………………………………

1 2 3
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Ses ile ilgili bazı örnekler aşağıda listelenmiştir:

I. Kapıya tokmak ile sert vurulduğun-
da şiddetli ses, yavaş vurulduğunda 
düşük şiddette ses çıkması

III. Farklı yüksekliklerden atılan bas-
ketbol toplarının yere çarptığı anda 
farklı şiddette sesler çıkartması

II. Cam sürahiye önce tahta son-
ra metal kaşık ile vurulduğunda farklı 
seslerin oluşması

IV. Aracında yağmura yakalanan 
şoförün, ön cama ve metal tavana 
düşen damlalardan çıkan sesleri farklı 
duyması

Açıklama:
A- Farklı cisimler aynı maddeye çarpınca farklı sesler duyulur.
B- Aynı cisim farklı zeminlere çarptığında sesin duyulma şekli farklı olur.
C- Sert vurulan cisimlerin ses enerjisi fazla olduğundan şiddetli ses çıkarır.
Sesle ilgili verilen örnekleri ve açıklamaları tablodaki soruların altındaki uy-

gun kutulara yerleştiriniz.

Sesin şiddeti nelere 
bağlıdır?

Farklı cisimlerin aynı 
madde ile çarpışması 
sonucu oluşan sesin 
özellikleri nelerdir?

Aynı maddenin fark-
lı cisimlere çarpması 
sonucu oluşan sesin 
özellikleri nelerdir?

Örnekler ................................. ................................. .................................
Açıklama ................................. ................................. .................................
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SESIN SÜRATI

- Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırabileceksiniz.

Eğimli arazilerde kar kütlelerinin yuvarlanması ile oluşan doğa olayına çığ denir. Bu 
tür yerlerde oluşabilecek sesler çığ olayını tetikleyebilir. Bu şekilde çığ oluşumu sesin 
bir enerji türü olduğunun kanıtıdır. Tıpkı ses gibi bir enerji türü olan ışık, havada sesten 
daha hızlı ilerler.

Buna göre tablodaki örnekleri inceleyiniz. Örnek, "sesin enerji türü olması" ve 
"ışığın sesten hızlı yayılması" durumlarından hangisine aitse ilgili kutucuğu işa-
retleyiniz.

Örnekler

Sesin bir 
enerji türü 
olmasına 

örnek

Işığın 
sesten hızlı 
yayılmasına 

örnek

Alçaktan uçan uçakların evlerin camını kırması

Yıldırımın önce görülüp sonra sesinin duyulması

Ses dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması

Havai fişek gösterisinde önce gökyüzünün aydınlanıp 
sonra patlamanın duyulması

Hoparlörün yanındaki mumun alevinin titreşmesi

Çalışmakta olan müzik çaların hoparlörü üzerine
bırakılan bardağın yere düşmesi 

Opera sanatçılarının seslerini kullanarak
cam bardakları kırması

Gök gürlemesinin çığ düşmesine sebep olması 
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Görsellerde yer alan düzenekleri kullanan öğrenciler sesin farklı özelliklerdeki ortam-
larda yayılma süratlerini hesaplamaktadırlar.

Verilenleri inceleyerek boş bırakılan alanları doldurunuz.

Sesin süratine sıcaklığın etkisi

Sesin süratine fiziksel hâlin etkisi

Kontrol edilen (sabit tutulan) değişken
.................................................................

Kontrol edilen (sabit tutulan) değişken
.................................................................

Kontrol edilen (sabit tutulan) değişken
.................................................................

Bağımsız değişken
......…………………

Bağımsız değişken
......…………………

Bağımlı değişken
......…………………

Bağımlı değişken
......…………………

Bağımlı değişken
......…………………

Bağımsız değişken

Deney düzenekleri
......…………………

Deney düzenekleri
2-4

Deney düzenekleri
......…………………
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Aşağıda sesin üç farklı sıcaklıktaki su, buz ve su buharı ile dolu ortamlarda izlediği 
yollar verilmiştir. Ortamların sıcaklıkları kutucuklara yazılmıştır. Bu ortamlarda sesin 
sürati ile ilgili verilen yaklaşık değerleri ortamlarla eşleştiriniz. 

-10 ˚C

20 ˚C

130 ˚C

-20 ˚C

80 ˚C

110 ˚C

-15 ˚C

30 ˚C

130 ˚C

-10 ˚C

20 ˚C

130 ˚C

-20 ˚C

80 ˚C

110 ˚C

-15 ˚C

40 ˚C

110 ˚C

-10 ˚C

20 ˚C

130 ˚C

3800
m/s

3980
m/s

3850
m/s

1600
m/s

1470
m/s

1550
m/s

500
m/s

700
m/s

650
m/s

-20 ˚C

80 ˚C

110 ˚C

-15 ˚C

50 ˚C

110 ˚C
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Buz
Sesin sürati= 3950 m/s

Su
Sesin sürati= 1497 m/s

Su Buharı
Sesin sürati= 494 m/s

Buz, su ve su buharının tanecik yapıları görselde verilmiştir. Sesin bu ortamlar-
daki süratleri görselin altında yazmaktadır. 

Buna göre soruları cevaplayınız.

Sesin sürati suyun farklı fiziksel hâllerinde neden farklıdır?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Su hangi fiziksel hâldeyken sesi en hızlı iletir? Neden?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Sesin sürati ile tanecikler arasındaki mesafe arasında bağlantı var mıdır? Açık-

layınız.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Nemli hava mı, yoksa nemli olmayan hava mı sesi daha hızlı iletir? Nedenini 

açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Hava ve su için verilen tablolardaki değerleri kullanarak grafikleri çiziniz. 

Hava

Sıcaklık (°C) Yoğunluk (kg/m³) Sesin sürati (m/s)
0 1,29 322
20 1,20 344
100 0,94 388

Sesin Sürati (m/s) Sesin Sürati (m/s)

Sıcaklık (°C)

Su

Sıcaklık (°C) Yoğunluk (kg/m³) Sesin sürati (m/s)
0 999 1432
20 998 1463
100 958 2100

Sesin Sürati (m/s) Sesin Sürati (m/s)

Sıcaklık (°C) Yoğunluk (kg/m³)

Su

Fiziksel Hâl Sesin sürati (m/s)
Gaz (Su Buharı) 494

Sıvı (Su) 1463
Katı (Buz) 3950

Sesin Sürati (m/s)

Fiziksel Hâl

Yoğunluk (kg/m³)
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Mehmet Bey katıldığı yarışma progra-
mında “Yolunu Bul” oyununda rakipleri 
ile mücadele edecektir. Bu oyunda Meh-
met Bey'den platformun bir ucundan 
diğer ucuna ulaşması istenir. Adım adım 
ilerleyen Mehmet Bey'in karşısına her 
aşamada üç seçenek çıkar. Bu seçenek-
lerden ikisi, üzerine basıldığında çöken 
yapıda olduğundan onlara basmamalı-
dır. Yalnız doğru kareye basarsa platfor-
mun üzerinde kalıp bir sonraki aşamaya 
geçebilecektir.

Programın sunucusu Mehmet Bey'e ilk 
seçiminde sesin en yavaş yayıldığı orta-
mı, ikinci ve üçüncü seçiminde sesin en 
hızlı yayıldığı ortamı bilmesi gerektiğini 
anlatır. (Her aşama ilgili ipuçları yandaki 
tablolarda verilmiştir.)

Mehmet Bey'in yarışmayı kazanabil-
mesi için sırasıyla hangi kutucuklara 
basması gerektiğini tabloya yazınız.

1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama

1. Ipucu

2. Ipucu

Madde Fiziksel Hâl Sıcaklık (°C) Yoğunluk 
(g/cm³)

A Katı 20 2

B Sıvı 20 2

C Gaz 20 2

Madde Fiziksel Hâl Sıcaklık (°C) Yoğunluk 
(g/cm³)

D Katı 20 3

E Katı 30 3

F Katı 40 3

3. Ipucu

Madde Fiziksel Hâl Sıcaklık (°C) Yoğunluk 
(g/cm³)

G Sıvı 20 2

H Sıvı 20 3

I Sıvı 20 4

20 Sesin Sürati / Ses ve Özellikleri / FEN BİLİMLERİ       



1 M levhası, sesi en çok soğuran levhadır.  

2 Levhaların sesi yansıtma miktarlarının sıralaması M>K>L
şeklindedir.

3 Seslerin levhalar tarafından soğurulma miktarlarının sıralaması 
K>M>L şeklindedir.

4 Üç levha da sesi aynı oranda soğurmuştur.

5 Ses, levhalardan hem yansıtılmış hem de soğurulmuştur.

SESIN MADDEYLE ETKILEŞMESI

- Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verebileceksiniz.
- Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunabilecek ve tahminlerinizi test 

edebileceksiniz. 
- Ses yalıtımının önemini açıklayabileceksiniz. 
- Akustik uygulamalarına örnekler verebileceksiniz.
- Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapa-

bileceksiniz. 

Farklı maddelerden yapılmış K-L-M 
levhaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. 
Bu levhalara aynı uzaklıktan eşit şid-
dette sesler gönderilmiştir. Cisimlerden 
yansıyan seslerin şiddeti ölçülmüş ve 
yandaki grafik çizilmiştir.

Cisim

Yansıyan Sesin Şiddeti

K

K

L

L

M

M

Grafiğe göre aşağıda verilen ifadeleri “Doğru” ya da 
“Yanlış” olarak değerlendiriniz. Ifadeye ait gösterge-
nin ibresini uygun yönde çiziniz.
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1. Anahtar kelimeleri kullanarak boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

akustik uzak

soğurulması

yansıma

yalıtımses dalgaları

yumuşak

maddesel yankıses yalıtımı ses

1- Ses dalgalarının oluşması ve yayılması için ………………… ortama
ihtiyaç vardır.

2- Sesin yayılmasını istemediğimiz ortamlar için yapılan uygulamalara 
………………… denir.

3- Açık hava tiyatro ve konser alanlarında ………………… uygulamaları 
sesin çok daha iyi duyulmasını sağlar.

4- Sesin bir engele çarptığında engel tarafından tutulmasına sesin 
………………… denir.

5- Sesin bir engele çarptığında doğrultu ve yön değiştirmesine 
………………… denir.

6- Strafor köpük, ses ve ısıyı soğurduğu için ………………… malzemesi 
olarak kullanılır.

7- Sesin bir engelden yansıyıp bir süre sonra tekrar duyulmasına 
………………… denir.

8- Akustik teknolojisinin uygulanma amaçlarından biri de sesin daha 
………………… noktalara yayılmasını sağlamaktır.

9- Günümüzde giderek artan gürültü kirliliği, insanları ev ve iş yerlerinde 
………………… yalıtımı yapmaya yönlendirmiştir.

10- Tiyatro ve sinema salonlarının iç yüzeylerini ………………… ve gözenekli 
maddelerle kaplamak ses yalıtımı sağlar.
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İnsanların hoşuna gitmeyen ve onları rahatsız eden şiddetli sesler gürültü olarak adlan-
dırılır. Günlük yaşantımızda sürekli gürültüye maruz kalmaktayız. Gürültü kirliliği; otogar, 
fabrika gibi yerlerde ve trafikte genellikle yüksek miktardadır. Gürültünün fazla ve sürekli 
olmasının insanlar üzerinde bazı olumsuz etkileri vardır. Bu etkilerin neler olabileceğini 
aşağıdaki bölümlere yazınız.

FIZIKSEL
ETKILER

PSIKOLOJIK 
ETKILER

PERFORMANS 
ÜZERINE
ETKILERI
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Öğretmen derste öğrencilerinden ses yalıtımı sağlamak için yapılan uygulamalara ör-
nek vermelerini istemiştir.

I. Banyo duvarlarının fayans ile kaplanması
II. Araçların egzozlarına susturucu takılması
III. Ses kaydı yapılan odaların tavan ve duvarlarının sünger gibi malzemelerle kaplan-

ması

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri öğretmenin isteğine uygun bir örnektir?

Kullanım amaçları farklı olan ortamlardaki gürültü seviyeleri duvardan yansıyan ses 
ile ilişkilidir. Bu uygulama kapsamında farklı ortamlara eşit şiddette ses gönderilmiştir. 
Duvarlardan yansıyan seslerin şiddetleri ölçülmüş ve aşağıdaki grafik elde edilmiştir.

Bu grafikten faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

A) I ve II.   B) I ve IIl. C) II ve III. D) I, II ve III.

Yansıyan Sesin Şiddeti

Ortam

I. Sesi en iyi soğuran ortam hangisidir?
......................

II. Gürültü seviyesini düşürmek için hangi iki ortam kullanılmalıdır?
......................

III. Bu ortamlar sınıflarımız olsaydı hangi sınıfta gürültü daha fazla olurdu?
......................

lV. Akustik uygulamasında hangi ortam tercih edilmelidir?
......................

A B C
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Sesin madde ile etkileşimini anlatan öğretmen, bu konuyla ilgili sınıfta yapılan yarış-
mada yarışmacı öğrencilere kartlar dağıtmıştır. Öğrenciler kartlarda yazan bilgileri oku-
yup sırası ile cevaplamaktadırlar.

Kartlardaki bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Kartlardaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu bilmeleri hâlinde 10 puan verileceği, 
bilememeleri hâlinde ise puan verilmeyeceği belirtilmiştir.

Buna göre öğrencilerin topladıkları puanlar hangi seçenekte verilmiştir?

Ses dalgalarının bir 
engele çarptığı za-
man geldiği ortama 
geri dönmesi ile ses 

yansımış olur.

1. Kart 2. Kart 3. Kart 4. Kart
Araçlarımızda kulla-
nılan park sensörleri 
sesin soğurulması 
ile düzenli bir şekil-

de çalışır.

Ultrason yüksek 
frekanslı ses dalgaları 
yardımıyla vücudun 

görüntülenmesi 
işlemidir. Bu işlem, 
gebelik takiplerinde 
güvenli bir şekilde 

kullanılabilir.

Güneş’te meydana 
gelen patlamalar 

sayesinde Dünya’mız 
hem aydınlanır hem 

de ısınır. Dikkatli 
dinlersek Güneş’teki 

patlamaları duyabiliriz.

Kartlar Selen Hakan Ceren Serkan

1. Kart D D Y Y

2. Kart D Y D Y

3. Kart Y D Y D

4. Kart Y Y Y D

Selen Hakan Ceren Serkan

A) 40 10 30 0

B) 20 40 10 20

C) 30 30 40 10

D) 0 20 10 40
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Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası’nda iki takım berabere kalmıştır. Şam-
piyonun belirlenebilmesi için penaltı atışları yapılacaktır. Takımlardan birinde tüm oyun-
cular penaltı atışı kullanmak istemekte ve penaltı atışını kimin kullanacağına bir türlü 
karar verilememektedir. Takımın teknik direktörü, penaltı atışı kullanacak oyuncuları 
belirlemek için küçük bir sözlü sınav yapma önerisinde bulunur. Sorulara doğru cevap 
veren oyuncular penaltı atışı kullanmaya hak kazanacaktır. Oyunculara sorulan sorular 
ve alınan cevaplar tabloda verilmiştir:

Verilenlere göre penaltı atışı kullanma hakkı kazanan oyunculara ait kutucuklara 
birer top çiziniz.

Futbolcular Sorular Cevaplar

1. Oyuncu İç organlarımızın görüntülenmesi için ses 
dalgaları gönderen ve yansımayı kullanarak 
anlamlı görüntü oluşturan alet hangisidir?

Ultrason 
Cihazı

√

Lazer
Cihazı

2. Oyuncu Sünger gibi boşluklu yapıdaki maddeler se-
sin büyük kısmını yansıtır mı, yoksa soğurur 
mu?

Yansıtır
√ Soğurur

3. Oyuncu Kapalı yerlerde sesin duyulma, dağılma ve 
yansıma özelliklerini incelemeye ne denir? Akustik Sonar

√

4. Oyuncu Sesin bir ortamdan başka bir ortama geçişi-
ni engelleme çabasına ne isim verilir?

Ses Yalıtımı
√

Ses Yayılımı

5. Oyuncu Sesi daha çok soğuran madde hangisidir? Strafor
Köpük

√
Tahta

6. Oyuncu Ses pürüzsüz ve boşluksuz ortamlarla karşı-
laştığında hangisini daha çok yapar?

Yansıma
√

İçinden 
Geçme

1. Oyuncu 2. Oyuncu 3. Oyuncu 4. Oyuncu 5. Oyuncu 6. Oyuncu
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