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1. Dalga hareketini modellemek isteyen bir öğrenci, 
sürtünmesiz yatay düzlemde duran küçük kütleli ve 
büyük kütleli bilyelerle deney yapıyor. X ve K bilyesi 
aynı anda çarpınca sistemdeki Y ve L bilyeleri farklı 
sürelerde harekete geçiyor.

v

X Y

v

K L

Diğer bilyeler durduğuna göre, öğrenci yaptığı 
bu deneyden,

I. Dalga hareketinde ortam hareket etmez.
II. Dalgaların hızı ortamın cinsine bağlıdır.
III. Dalga hareketinin olması için enerji gereklidir.

yargılarından hangilerini çıkartabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

              D) I ve III                E) I, II ve III

2. Aşağıdaki olaylardan hangisi dalgaların enerji ta
şıdığının ispatı değildir?

A) Depremde evlerin yıkılması
B) Ses bombasının camları kırması
C) Suyun kayaları aşındırması
D) Gergin ipteki atmanın  bağlandığı uca gelince 

yansıması
E) Titreşen diyapozonun, içine daldırıldığı suyu tit-

reştirmesi

3. Gergin ipte üretilen X, Y, Z atmaları üretilirken en faz-
la X atmasında, en az Y atmasında iş yapılıyor.

Buna göre, atmaların genlikleri rX, rY, rZ arasında
ki ilişki nedir?

A) rX > rY > rZ B) rY > rZ > rX

C) rX > rZ > rY D) rX = rY = rZ

                     E) rY > rX > rZ

4. Gergin bir ipin ucundan tutularak X ve Y atması 
oluşturuluyor. Atmaların herhangi bir t anındaki ko-
numları ve hareket yönleri şekildeki gibidir.
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Buna göre,

I. X atması Y atmasından önce üretilmiştir.
II. X'in hızı Y'ninkinden büyüktür.
III. X üretilirken daha fazla enerji harcanmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

              D) I ve III                E) I, II ve III

5. Esnek ortamlarda yayılan K ve L dalgalarının frekans 
ve hızları tablodaki gibidir.

Dalga Frekans Hız

K f 2v

L 2f v

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi kesin
likle yanlıştır?

A) K'nin üretilme süresi L 'ninkinden büyüktür.
B) K ve L 'nin yayıldığı ortamlar farklıdır.
C) K'nin genliği L 'ninkinden büyüktür.
D) K'nin dalga boyu L 'ninkinden küçüktür.
E) Eşit sürede K dalgası L 'den daha fazla yol alır.
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6. 

Periyodik dalgalar üreten şekildeki dalga kayna
ğının sadece frekansı arttırılırsa r, λ ve v nicelik
lerinden hangileri azalır?

A) Yalnız λ B) Yalnız v C) Yalnız r

                D) r ve λ                E) v ve λ
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7. Esnek ortamda yayılan X, Y, Z atmalarının hızı ve pe-
riyodu tablodaki gibidir.

Dalga Hız Periyot

X v 2T

Y 2v T

Z 3v 2T

Buna göre, atmaların dalga boyları λX, λY, λZ ara
sındaki ilişki nedir?

A) λX > λY > λZ B) λZ > λX = λY

C) λZ > λY > λX D)  λX = λY > λZ

                     E) λY > λZ > λX

8. Bir dalganın titreşim doğrultusu ile ilerleme doğrul-
tusu birbirine dik ise bu dalgalara enine dalgalar, 
titreşim doğrultusu ile hareket doğrultusu birbirine 
paralel ise boyuna dalgalar denir.

Buna göre,

I. Yay
II. Ses
III. Elektromanyetik

dalgalarından hangileri hem enine hem boyuna 
yayılan dalgalardandır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

              D) I ve III                 E) I, II ve III

9. Taşıdıkları enerjiye göre dalgalar ikiye ayrılır. Bunlar 
mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalardır.

Buna göre,

I. Yayılmaları için madde ortamına ihtiyaç olan 
dalgalara mekanik dalgalar denir.

II. Yayılmaları için ortam gerekmeyen dalgalara 
elektromanyetik dalga denir.

III. Mekanik ve elektromanyetik dalgaları oluştur-
mak için enerji harcanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III

               D) I ve III                E) I, II ve III

10. Periyodu 1 saniye olan bir dalga kaynağı, fre
kansı 4 s–1 olan bir kaynağa göre 1 dakikada kaç 
tane daha az dalga üretir?

A) 60 B) 120 C) 180 D) 240 E) 300

11. Bir yüzücü havuza atla-
yınca suyun yüzeyinde 
dalgalar oluşur ve yayılır. 
dalgalar yayılırken su yü-
zeyindeki bir cisim bulun-
duğu konumdan yukarı 
aşağı hareket eder.

Bu olaydan,

I. Dalganın oluşabilmesi için maddeye bir etki 
yapmak gerekir.

II. Dalgalar bir enerji taşır.
III. Dalgalanan madde ortamı öteleme hareketi 

yapmaz.

yargılarından hangileri çıkartılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

               D) II ve III               E) I, II ve III

12. Şekildeki X ve Y dalgaları aynı ortamda ilerlemekte-
dir.
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Buna göre,

I. Dalgaların hızları eşittir.
II. X'in dalga boyu Y'ninkinin iki katıdır.
III. Y 'nin frekansı X'inkinin iki katıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III 

               D) I ve III               E) I, II ve III


