
 
 

 

1. Kaldırımda yürürken havlama sesi 

duyduğumuzda yakınlarda aşağıdaki varlıklardan 

hangisinin varlığını anlarız? 

A) İnek 

B) Kedi 

C) Köpek 

 

2. Evimizden dışarı çıkarken gök gürültüsü sesi 

duyduğumuzda yanımıza aşağıdakilerden hangisini 

almalıyız? 

A) Kulaklık 

B) Şemsiye 

C) Telefon 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sokakta karşılaştığımız 

ses kaynaklarından biri değildir? 

A) Çakarlı polis lambası 

B) Trafik polisi düdüğü 

C) Polis aracının sireni 

 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi 

sokakta karşılaşabileceğimiz bir ses kaynağı 

değildir?  

A) Sinyal lambası 

B) Motor gürültüsü 

C) Korna sesi 

 

5. Masanın kenarına bastırarak titreşmesini 

sağladığımız cetvelden açığa çıkan enerji 

hangisidir? 

A) Isı 

B) Ses 

C) Işık 

 

6. Paket lastiğini gerginken çekip bıraktığımızda 

açığa çıkan ses sesin nasıl oluştuğunu gösterir?

A) Gerilim sonucu 

B) Uzama sonucu 

C) Titreşim sonucu 
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A) Balonu şişirdiğimizde.

B) Şişirilen balonun ağzını bağladığımızda.

C) Balonun içindeki havayı yavaş yavaş 

bıraktığımızda. 

 

8. Ses ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Ses cisimlerin titreşimi sonucu açığa çıkar.

B) Kaynağından çıkan sesi gözümüzle algılarız.

C) Her sesin bir kaynağı vardır.

 

9. Ses oluşturan bütün varlıklara ne ad verilir?

A) Ses kaynağı 

B) Ses titreşimi 

C) Ses yansıması 

 

10. Aşağıda verilenlerden hangisi ses 

kaynağı değildir? 

A) Bulut 

B) Rüzgâr 

C) Yağmur 

 

11. Aşağıda verilenlerden hangisi ses 

değildir? 

A) Dalga 

B) Güneş 

C) Akarsu 

 

12. Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi 

farklıdır? 

A) Kuş sesi 

B) Rüzgâr sesi 

C) Müzik sesi 
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