İnteraktif Eğitim
Ses Kirliliği Testi
1. Ses kirliliği geçici ya da kalıcı işitme kaybına,
gerginliğe, strese, baş ağrısına ya da iş verimliliğin
düşmesine neden olabilir. Aşağıdakilerden hangisi ses
kirliliği yapar?
A) Konser, düğün gibi eğlence etkinlikleri.
B) Rüzgâr ve dalga sesleri.
C) Park ve bahçede gezen insanlar.
D) Gök gürültüsü ve yağmur sesi.
2. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin bulunduğu bir
ortamda gürültü vardır. Gürültü ses kirliliğine neden
olur. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine neden
olmaz?
A) Normal bir sesle sohbet eden insanlar.
B) Yüksek sesle müzik dinlemek.
C) Trafikte araçların çıkardığı sesler.
D) Fabrikaların çıkardığı sesler.
3. Aşağıdaki alanların hangisinde ses kirliliği en azdır?
A) Okul binaları
B) Hastaneler
C) Alışveriş merkezleri
D) Stadyumlar
4. Ses kirliliği işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyen,
kişinin fiziksel ve psikolojik dengesini bozan, iş verimini
düşüren, çevre sağlığına zarar veren bir çevre
sorunudur. Şiddeti yüksek sesler, ses kirliliğine neden
olur. Aşağıdaki alanların hangisinde ses kirliliği en
fazladır?
A) Otoparklarda
B) Cadde ve sokaklarda
C) Tarım alanlarında
D) Evlerde
5. Ses kirliliği özellikle büyük kentlerde çok fazladır.
Aşağıdaki alanların hangisinde ses kirliliği en azdır?
A) Kara yollarında
B) Çocuk parklarında
C) Ormanlarda
D) Spor salonlarında
6. Aşağıdaki alanların hangisinde gürültü diğerlerinden
daha fazladır?
A) Dere kenarı
B) Kaldırımlar
C) Havaalanı
D) Ulaşım araçları

7. Aşağıdakilerden hangisinde ses kirliliği en azdır?
A) Okul
B) Parklar
C) Spor merkezi
D) Kütüphane
8. Aşağıdakilerden hangisi sürekli gürültülü ortamda
bulunan bir kişide oluşabilecek sağlık sorunlarından
birisi değildir?
A) Uyku bozukluğu,
B) Geçici ya da kalıcı işitme kaybı,
C) Stres ve baş ağrısı,
D) Görme bozukluğu,
9. Ses kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye olumsuz
etkileri çok fazladır. Aşağıdakilerden hangisi ses
kirliliğinin insan sağlığına etkilerinden birisi değildir?
A) Obezite ve beslenme bozukluğu,
B) İş veriminin düşmesi, kendini işe verememe.
C) Kalp atışında, kan basıncında, solunum hızında
bozulma,
D) Uykusuzluk, migren, ülser, kalp krizi gibi olumsuz
durumlar,
10. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için
yapılanlardan birisi değildir?
A) Kalabalık ortamlarda düşük sesle konuşulmalıdır.
B) Trafikte araç kullanımı yasaklanmalıdır.
C) Ses çıkaran sanayi kuruluşları şehir dışına kurulmalı.
D) Binaların dış cephesinde ses yalıtımı yapılmalıdır.
11. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Araç kullanımını azaltacak önlemler alınmalı, toplu
taşıma tercih edilmelidir.
B) Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar
kullanılmalıdır.
C) Çevrede ağaç sayısı ve yeşil alanlar azaltılmalıdır.
D) Eğlence yerlerinde yüksek şiddette müzik çalınması
engellenmelidir.
12. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için
alınması gereken önlemlerden birisi değildir?
A) Gürültü yapan ev araçlarının geç saatlerde
kullanılmaması.
B) Gereksiz yere korna çalınmaması.
C) Çok gürültü olan trafik alanlarında ses emici
paneller kullanılması.
D) Araç yollarının dar ve tek şeritli yapılması.
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