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Ses Çevreyi Kirletebilir Konu Değerlendirme Testi
C) titreşime
1. Aşağıda verilen gederden hangisinde ses kirliliği diğerlerinden daha
D) enerjiye
fazladır?
A) otogar
7. Aşağıdaki mekânlardan hangisinde sesin şiddetinin iyi ayarlanması en
B) kütüphane
önemlidir?
C) hastane
A) sokaklarda
D) park
B) maçta
C) deniz kenarında
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bir cismin sesinden yaklaştığım ya da uzaklaştığım anlayabiliriz.
D) konserde
B) Ses sadece bir yönde yaydır.
C) Bütün sesler insanlar tarafından duyulabilmektedir.
8. “Osmanlı Devleti zamanında akıl hastalarını su sesi dinleterek tedavi
D) Yüksek ses kulaklara zarar vermez.
ediyorlardı.”
3. “Ses de ışık gibi kirliliğe neden olur. Bu kirliliğe gürültü denir.” Hangi
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bazı sesler insanlara huzur verir.
seçenekte bu duruma uygun bir ses kirliliği vardır?
A) Kısık sesle çalan müzik
B) Sesler eskiden tedavi amaçlı kullanılıyordu.
B) Kuş sesi
C) Seslerin çoğu insanı rahatsız eder.
C) İş makinesi sesi
D) Su sesi insanı rahatsız eden bir ses değildir.
D) Yağmur sesi
4. Hangi seçenekte ses kirliliğinin bir etkisi söz konusu değildir?
9. Hangi seçenekte belirtilen maddelerin tamamı ses yalıtımını sağlamak
A) İşitme kaybına neden olur.
amacıyla kullanılır?
B) Alçak sesle konuşma alışkanlığı verir.
A) Plastik - köpük - elyaf
C) Uyku bozukluğuna neden olur.
B) Demir - plastik - elyaf
D) İş verimini düşürür.
C) Köpük - tuğla - alüminyum
D) Demir - köpük – plastik
5. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine önlem olarak yapılmaz?
A) sanayi kuruluşlarının şehir dışına taşınması
B) makinelere gürültü önleyici donanım takma
10. Uzun süre gürültülü ortamlarda çalışan kişilerde bazı rahatsızlıklar
C) yüksek sesli ortamda kulaklık takma
görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu rahatsızlıklardan biri değildir?
D) trafikte gereksiz kornaya basma
A) İşitme kaybı
B) Aşırı sinirlilik
6. Düzensiz ve şiddeti yüksek sesler……. neden olur.
C) Görme bozukluğu
Yukarıdaki cümlede noktalı gere ne gelmelidir?
A) ses kirliliğine
D) Davranış bozukluğu
B) sesin yayılmasına
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