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1. Kaldırımda yürürken havlama sesi 

duyduğumuzda yakınlarda bir yerde köpek 

olduğunu anlarız. Çünkü havlama sesinin kaynağı 

köpektir. Yukarıdaki anlatımdan hangi sonucu 

çıkarabiliriz? 

A) Her sesin bir kaynağı vardır. 

B) Bütün sesler aynı kaynaktan çıkar. 

C) Sesleri kaynağına göre ayırt edebiliriz. 

 

2. Evimizden dışarı çıkarken gök gürültüsü sesi 

duyduğumuzda yanımıza şemsiyeyi alırız. Dışarıya 

çıkmamamıza rağmen havanın bulutlu olduğunu ve 

yağmur yağabileceğini nasıl anlarız?  

A) Hava durumu haberlerinden. 

B) Duyduğumuz sesin kaynağından. 

C) Evimizin üstüne düşen yağmur damlarlından. 

 

3. Ses kaynaklarından su sesi, kuş sesi, yağmur sesi 

gibi sesler insana rahatlama ve huzur verirken ses 

şiddet yüksek olan makinelerin sesi, trafikteki 

araçların sesi gibi bazı sesler insanları rahatsız 

eder. Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden 

hangisini söyleyebiliriz? 

A) Doğal sesler insanları rahatsız eder. 

B) Şiddetli seslerden korunmak için gözlük takarız. 

C) Yapay sesler ses kirliliği yapar. 

 

4. Doğal ses kaynakları, doğada kendiliğinden ses 

çıkarabilen kaynaklardır. İnsan sesi, hayvan sesi, 

kuş sesi, su sesi, rüzgâr ve yağmur sesleri doğal 

seslerdir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses 

kaynaklarından birisi değildir? 

A) Dalga sesi 

B) Kapı sesi 

C) Arı sesi 

 

5. Yapay ses kaynakları, insanlar tarafından 

üretilmiş ses kaynaklarıdır. Radyo, televizyon, 

araba ve müzik aletlerinin sesi gibi sesler yapay 

seslerdir. Aşağıdakilerden hangisi yapay ses 

kaynaklarından birisi değildir? 

A) Gök gürültüsü 

B) Trafik gürültüsü 

C) Makine gürültüsü 

6. Ses oluşturan bütün varlıklara ses kaynağı adı 

verilir. Daha önce işittiğimiz bir sesi tekrar 

duyduğumuzda bu sesin kaynağının ne olduğunu 

biliriz. Ses nasıl oluşur? 

A) Varlıkların titreşmesi sonucu oluşur. 

B) Varlıkların yankılanması sonucu oluşur. 

C) Varlıkların hareketleri sonucu oluşur. 

 

7. Kongre ve kültür merkezi, konser salonu veya 

tiyatro salonu gibi yerlerde en öndekinden en 

arkaya kadar tüm dinleyici ve izleyiciler sahnedeki 

sesleri duyarlar. Bunun nedeni nedir? 

A) Ses dalgalar halinde yayılır. 

B) Ses her yöne yayılır. 

C) Ses titreşim sonucu oluşur. 

 

 

8. Rana, bir leğene su koydu ve leğenin ortasına 

su damlatarak oluşan dalgaları izlemeye başladı. 

Rana yaptığı gözlemde aşağıdakilerden hangisini 

göremez? 

A) Dalgaların her yöne yayıldığını. 

B) Dalgaların kaynağından uzaklaştıkça 

zayıfladığını. 

C) Damlaların çıkardığı sesin dalga oluşturduğunu. 

 

9. Rana leğendeki suya bilye atarak 

aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmuştur? 

A) Sesin oluşmasına 

B) Sesin kırılmasına 

C) Sesin yayılmasına 

 

 

10. Jülide içi su dolu leğene bilye atıyor ve 

dairesel dalgalar oluştuğunu gözlemliyor. Leğenin 

bir köşesine cetveli dik tutarak gözlem yapıyor ve 

dalgaların zayıflayarak cetveli geçtiğini, cetvele 

çarpan dalgaların bir kısmının geri döndüğünü 

gözlemliyor. Jülide bu deneyde aşağıdakilerden 

hangisini gözlemlemek istemiştir? 

A) Sesin dağıldığını 

B) Sesin yankılanmasını 

C) Sesin azaldığını 
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11. Baran diyapozona vurarak uç kısmını suya 

batırdı. Suyun bulanıklaştığını gözlemledi. Baran 

aşağıdakilerden hangisini gözlemlemek istemiştir?  

A) Sesin oluşumunu 

B) Sesin yayılmasını 

C) Sesin yankılanmasını 

 

12. Çevremizde duyabildiğimiz ve duyamadığımız 

sesler vardır. İş makinesinin sesini rahatlıkla 

duyabiliriz. Fakat yerde yürüyen bir karıncanın 

sesini, ya da yarasaların çıkardıkları sesleri 

duyamayız. Sesin hangi özelliği işitmemizi sağlar? 

A) Titreşimi 

B) Şiddeti 

C) Yankısı 

 

13. Kullandığımız radyo, televizyon gibi araçların 

sesini duyamadığımız zaman ses şiddetini artırırız 

ya da bu araçların sesi bizi rahatsız ediyorsa ses 

şiddetini azaltırız. Büyük salonlarda veya kalabalık 

topluluklara konuşurken ses şiddetini artırmak için 

aşağıdakilerden hangisinden faydalanmayız? 

A) Megafon 

B) Mikrofon 

C) Telefon 

 

14. Kulaklık kullanarak sürekli yüksek sesle 

müzik dinlemek işitme kaybına sebep olabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi bunu önlemek için 

yapılması gerekenlerden birisi değildir? 

A) Kulaklık kullandığımız zamanlarda ses şiddetinin 

alçak olmasına dikkat etmeliyiz. 

B) Kulaklık kullanırken kulak sağlığımızı korumak 

için kulak tıkacı kullanmalıyız. 

C) Kulaklıklarımızı uzun süre kullanmamalıyız. 

 

15. 1- İnsanlar her sesi duyabilirler. 

2- Sesin kaynağından uzaklaştıkça ses şiddet azalır. 

3- Evimizdeki müzik setinin ses şiddetini 

değiştirebiliriz. 

4- Şiddet yüksek sesler işitme kaybına neden olur. 

5- Bağırarak sesimizin şiddetini azaltırız. 

Yakarıda verilen ifadelerden kaç tanesi 

doğrudur? 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

 

 


