
 
 

 

1. Ses oluşturan varlıklara ses kaynağı 

adı verilir.  Aşağıdaki seslerden hangisinin kaynağı 

farklıdır? 

A) Kuş sesi 

B) Gök gürültüsü 

C) Tavuk sesi 

 

2. Çevremizdeki ses kaynakları doğal ve

ses kaynakları olarak sını andırılır. Aşağıdakilerden 

hangisi doğal ses kaynağıdır? 

A) İnsan sesi  

B) Müzik sesi 

C) Siren sesi 

3. Ses kaynaklarının çıkardığı sesler 

birbirinden farklıdır. Aşağıdaki seslerden hangisinin 

kaynağı diğerlerinden farklıdır? 

A) İnsan sesi 

B) Hayvan sesi 

C) Motor sesi 

 

4. Canlılar ve doğa olaylarının çıkardığı seslerin 

kaynağı hangisidir? 

A) Doğal ses kaynağı 

B) Yapay ses kaynağı 

C) Doğal ışık kaynağı 

 

5. Aşağıda verilen ses kaynaklarından hangisi 

doğal ses kaynağıdır? 

A) Cansız varlıkların çıkardığı sesler 

B) Yapay varlıkların çıkardığı sesler 

C) Canlı varlıkların çıkardığı sesler 

 

6. İnsanın, hayvanın, şelalenin, gök gürültüsünü

rüzgârın ve yağmurun çıkardığı sesi hangi

kaynaklarına örnek gösterebiliriz?  

A) Yapay ses kaynakları 

B) Doğal ses kaynakları 

C) Gerçek ses kaynakları 
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7. Cansız varlıklar

kaynaklar içerisinde yer alır?

A) Doğal ses kaynakları

B) Yapay ses kaynakları

C) Cansız ses kaynakları

 

8. Taşıtlar, makineler ve müzik aletlerini

sesler hangi grupta yer alır?

A) Yapay sesler 

B) Doğal sesler 

C) Canlı sesler 

 

9. Aşağıdaki seslerden hangisinin kaynağı 

farklıdır? 

A) Kapı sesi 

B) Telefon sesi 

C) Yağmur sesi 

 

10. 

kaynaklarından hangileri doğal ses kaynağıdır?

A) Rüzgâr 

B) Güneş 

C) Zil 

 

11. Doğal bir ortamda aşağıdaki seslerden 

hangisini işitmeyiz? 

A) Su sesi 

B) Dalga sesi 

C) Müzik sesi 

 

12. Aşağıda verilen ses kaynakl

ses kirliliğine neden olur?

A) Doğal sesler 

B) Yapay sesler 

C) Düşük sesler 
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