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1. De rin li €i her yer inde ay n› olan dalga le €e nin de nok-
tasal kay nak tan ç› kan dal ga la r›n pe ri yo du T, ya y›l ma 
h› z› v dir. 

 
Bafl ka bir de €i flik lik yap ma dan yal n›z kay na €›n 
pe ri yo du 2T ya p› l›r sa afla €› da ki yar g› la rdan han
gi si do€ru olur?

A)  Dal ga la r›n fre kan s› 2 ka t› na ç› kar.
B)  Dal ga la r›n h› z› 2 ka t› na ç› kar.
C)  Dal ga la r›n bi rim za man da al d› €› yol azal›r.
D)  Dal ga la r›n dal ga  bo yu 2 ka t› na ç› kar.
E)  Dal ga la r›n gen li €i azal›r.

2. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde KL 
atması şekildeki gibi ilerliyor.

60°

70°

K
O

Ll

ll

Atmanın II. engelden yansıma şekli aşağıdakiler
den hangisidir? 
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3. fie kil I'de ki gi bi en ge le ge len su dal ga s› n›n, O nok-
ta s›n›n en ge le çarp t› €› an da ki gö rü nü mü Şe kil II'de ki 
gi bi dir.
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Bu na gö re, q aç› s› kaç de re ce dir?

A) 37       B) 53         C) 74          D) 90        E) 106

4. Odak la r› ça k› fl›k ve F olan X, Y en gel le ri su do lu bir 
le €en de dir. 
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fie kil de ki gi bi üre ti len dal ga la r›n X ve Y en gel le
rin den yan s› ma flek li afla €› da ki ler den han gi sin de 
do€ ru ve ril mifl tir?
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5. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğeninde, çu-
kur engelin önündeki M noktasında üretilen dairesel 
dalgalar doğrusal olarak yansıyor.
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Buna göre, P noktasında üretilen dairesel dalga
lar hangi noktada odaklanır?
(Noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir.)

A) L         B) M      C) P            D) R             E) S

6. Dalga leğeninde O noktasında üretilen dairesel su 
dalgaları X engelinden yansıyıp Y engeline geliyor. 

O

2d

X

d

Y

Buna göre, Y engelinden yansıyıp X engeline ge
len ilk dalga tepesinin yarıçapı kaç d dir?

A) 2         B) 4     C) 5           D) 6          E) 7

7. Derinliği sabit dalga leğeninde X, Y, Z engelleri şekil-
deki gibi yerleştiriliyor.
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X engeline şekildeki gibi gelen doğrusal su dal
gasının Z engelindeki yansıma açısı kaç derece
dir?

A) 63 B) 59 C) 57 D) 47 E) 43

8. Bir dalga leğeninde, dalga tepesi biçiminde oluştu-
rulmuş bir atma çukur, engele doğru şekildeki gibi 
ilerlemektedir.

Atma engelden yansıdıktan sonra,

I.  Dalga cephesinin uzunluğu (L) önce azalarak 
sıfır olur, sonra artar.

II.  Üretilme süresi artar.
III.  Sürati değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III

            D) I ve III                    E) II ve III

9. Bir dalga leğeninde, K ve L bölgelerinde bulunan 
engellerin arasında, O noktasında oluşturulan daire-
sel dalgaların bu engellerden yansımaları şekildeki 
gibidir.
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Buna göre,

I.  K bölgesindeki, çukur engeldir.
II.  L bölgesindeki, tümsek engeldir.
III.  O noktası, K bölgesindeki engelin odağıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III

               D) I ve III                   E) II ve III


