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SESYansıma
Boşlukta

Yayılamaz
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özelliğidir

özelliğidir

biçimidir

özelliğidir özelliğidir

özelliğidir özelliğidir

özelliğidir

IŞIK VE SES
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3 Giriş Etkinlikleri

Bir an iç i n Güneş in
olmadığını düşünel im,
yaşantımızda ne gibi
değişiklikler olurdu ?

Yanıtlarınızı arkadaşlarınız
v e ö ğ r e t m e n i n i z l e
tartışarak defterinize not
ediniz. Ünite sonunda aynı
yan ıt lar ın ız ı yen iden
değerlendiriniz.

Çalışma odanızda sessiz bir ortam sağlamak
ve dışarıdan gelen sesleri engellemek için
neler yaparsınız ?

Y a n ı t l a r ı n ı z ı a r k a d a ş l a r ı n ı z v e
öğretmeninizle tartışarak defterinize not
ediniz. Ünite sonunda aynı yanıtlarınızı
yeniden değerlendiriniz.
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IŞIK VE SES

IŞIK

Sıcak Işık Kaynakları :

İnsanoğlu ışığı ilk çağlardan bu yana
anlamaya çalıştı. Yüzyıllar boyunca bilim
insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda ışıkla
ilgili ortaya çıkan birçok bilgiye rağmen ışığın hâlâ
gizemli yanları bulunmaktadır. Işıksız ortamlarda
en iyi gören göz bile körelmiş gibi olur.

Işık, kaynakların verdiği bir enerji
biçimidir. Çevremizdeki cisimleri görmemizi
sağlayan Işık Enerjisi'nin bizim için en büyük
kaynağı Güneş'tir.

Güneş, mum ve
ampüller bu tür ışık kaynaklarına en güzel
örneklerdir. Bu tür kaynaklardan ışık ile birlikte
ısı enerjisi de yayılır.

Soğuk Işık Kaynakları : Bazı kaynakların
ışık vermelerinin nedeni sıcaklık değildir. Neon
tüpleri, floresan lambaları bu tür ışık
kaynaklarıdır.

SES
Gergin bir tele ya da ince bir levhaya

uygulanan belirli bir kuvvet sonucunda oluşan
titreşimler bir enerji biçimi meydana getirirler.
İşitme duyusunu uyaran mekanik titireşim
dalgalarının oluşturduğu bu enerji biçimine Ses
Enerjisi diyoruz.

Ses dalgalarının çizimle gösterimi

Bi i ydunuz?l yor mu

Ses çıkarabilmemiz başka bir
değişle konuşabilmemiz, dilimizin
hemen altında bulunan

sağlıklı titireşimine
bağlıdır.

ses
tellerimizin

Işık ve Ses
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3 3.1 A - Işık Nasıl Yayılır ?

Kaynaktan çıkan ışık ışınları dalgalar halinde, her doğrultuda doğrusal yollarla ve sabit hızla
yayılır.

Dalgalar halinde yayılan ışığın dalga boyu o kadar küçüktür ki ancak yüzbinlerce ışık dalgası uç
uca eklendiğinde aşağıdaki şekilde gösterilen dalga boyu mesafesine ulaşabilir.

Güneşten çıkan ışık ışınları uzay boşluğunda yayılarak dünyamıza ulaşır. Bu olgu ışığın yayılması
için maddesel bir ortama gerek olmadığını, boşlukta da yayılabildiğini gösteren en güzel örnektir.

Güneş ışığında kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli ışık ışınları ile kızıl ötesi
ve mor ötesi olarak adlandırılan diğer ışınlar da bulunur.

Dalgalar halinde yayılan Güneş ışığındaki bu 7 rengin dalgaboyu birbirinden çok az farlıdır.
Gökkuşağı, yağmurlu bir havanın hemen ardından Güneş açması sonucunda oluşur. Güneş ışınları,
çevredeki her hangi bir yağmur damlasından geçerek kırılır . Farklı dalga boyundaki renkler farklı
açılarla kırıldığından gökkuşağını oluşturan renkler ortaya çıkar.

Işığı cam bir prizmadan geçirdiğimizde de aynı sonuç ortaya çıkar. Cam prizmadan geçen ışık
kırılır ve içindeki renklere ayrılır.

Bi i ydunuz?l yor mu

Işık evrende her şeyden daha
hızlı hareket eder. Işığın hızı 300
000 km/saniye dir.
Güneşten çıkan ışınlar Dünyamıza
8 dakika sonra ulaşır.

1. Işık boşlukta yayılamaz olsaydı. Ne gibi
sonuçlar ortaya çıkardı? Bu konuda kısa
bir kompozisyon yazınız.
2. Güneş ışığının Gökkuşağını oluşturan renklere
ayrılması için hangi olayın gerçekleşmesi gerekir ?

Dalgaboyu
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3.1 B - Renkler

Güneş ışığında birçok rengin bulunduğunu öğrenmiştik. Bu renkler içindeki ve
ana reklerdir. Diğer tüm renkler ana renklerin ikili ya da üçlü karışması sonucu oluşurlar. Üç ana rengin
birleşmesi ise beyazı oluşturur.

kırmızı, mavi yeşil

Cisimlere çarpan ışık dalgaları geri yansırlar.
Üzerine beyaz ışık düşen yeşil kumaş, sadece

yeşil ışığı yansıtıp diğerlerini soğurduğundan yeşil
renkte görünür.

Siyah bir kumaşa çarpan beyaz ışık dalgalarının
tümü soğurulur, hiçbir ışık yanısmadığından kumaş
parçasını siyah görürüz.

Beyaz renkli bir kumaş üzerine düşen tüm ışınları
geri yansıttığından beyaz renkli görünür.

Cisimler, üzerlerine çarpan beyaz ışıkta bulunan
kendi rengindeki ışığı yansıtırken, diğer renkteki
ışıkları soğurur. Yansıttıkları ışığın renginde görürüz.

Cyan

SarıMagenta

BEYAZ

Gökyüzü Ne Renk ?
Güneş ışınları, atmosferin içine girince burada bulunan gaz ve toz parçacıklarına çarparak

ayrışmaya başlar. Dalga boyları diğerlerine göre daha küçük olan mavi ve mor en çok saçılan rekler olur.
Böylelikle gökyüzünü mavi olarak görürüz.

Güneş doğarken ve batarken ise Güneş ışınları
yeryüzüne ulaşmadan önce atmosferde daha uzun yol
alır. Bu arada renklerin çoğu saçılmış, geriye yalnızca
dalgaboyu bakımından diğerlerinden büyük olan
turuncu ve kırmızı kalmış olduğu için gökyüzünün rengi
bu renklere yakın olur.

Bi i ydunuz?l yor mu

1 metre uzunluğundaki kırmızı ışık
ışınında yaklaşık 1,5 milyon kırmızı
ışık dalgası vardır.
X ışınları ise çok yüksek enerjili
ışınlardır. 1 metrelik X ışını
dalgasında 10 milyar dalga vardır.

1. Ana renkler hangileridir ?
2. Sarı renkli ışık elde etmek için hangi rekte ışıklara
ihtiyaç vardır?

Tüm renkler doğadadır, yaşantımızı
anlamlı kılmak için onu korumalıyız.

Yeşil
Mavi

Kırmızı

Işık ve Ses
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3 3.2 A - Çevremizdeki Mercekler

Nasıl Görürüz ?
Çevremizdeki cisimleri görmemizin nedeni onlara çarpan ışık ışınlarının gözümüze gelmesidir.

Aşağıdaki şekilde cisimlerden yansıyan ışınların, beynimizin algılayabileceği bir görüntüye nasıl
dönüştüğü gösteriliyor.

Işık gözün ön kısmındaki göz bebeği deliğinden içeri girerek mercekten geçip kırılarak gözün
arka kısmındaki retina bölgesine düşer. Buradan da optik sinirler aracılığıyla beynin ilgili merkezine
iletilip yorumlanması ve görme olayının gerçeklenmesi sağlanır.

Cisimleri ne görmemizi sağlayan, göz merceği bazan sağlıklı çalışmaz ve görme bozuklukları
ortaya çıkar. Bu bozuklukları gidermek için yapay mercekler kullanırız, bunlara en güzel örnek gözlükler
ve lenslerdir. Dürbün, teleskop, mikroskop gibi gözlem cihazları da mercekler sayesinde çalışırlar.

Görme olayın gerçekleşmesi için ışığın
varlığına ihtiyaç duyduğumuzu öğrendik. Güneş
çok büyük bir ışık kaynağı olduğunundan
gündüzleri cisimleri rahatlıkla görebiliyoruz.
Güneş olmadığı durumlarda cisimleri lamba, mum ,
fener gibi ışık kaynakları ile aydınlattığımız
zaman görebiliriz.

Işık kaynağının şiddeti ve cisim ile kaynak
arasındaki mesafe aydınlanmayı etkileyen
faktörlerdir. Işık kaynağı ne kadar şiddetli ise
aydınlanma o oranda fazla, kaynak ile cisim
arasındaki mesafe ne kadar büyük ise aydınlanma
o oranda az olur.

Bi i ydunuz?l yor mu

Fizik bilimin ışığı inceleyen alanına
denir.

Bazı durumlarda kırık cam
parçaları da mercek gibi
davranarak, güneş ışınlarını
güçlendirip yangın çıkmasına
neden olabilir.

optik

1. Cisimleri karanlık ortamlarda neden
göremeyiz?
2. Mercek içeren 3 alet ismi yazınız ve hangi amaçlar
için kullanıldığını belirtiniz.

Doğada cam parçalarını
bırakmamaya özen gösterelim.
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3.2 B - Işığı Yönlendirelim

Tenis oynarken, zeminin düz ve pürüzsüz olması önemlidir. Aksi halde oynarken yere çarpan
tenis topu tahmin edemeyeceğimiz farklı yönlere doğru gider.

Işık dalgaları da tıpkı bir topun zıplaması gibi çarptıkları yerden yansırlar.

Bilim insanları bu olayı olarak adlandırırlar

Işık ışınları bir
yüzeye çarptıklarında bir kısmı soğrulurken geriye kalan büyük kısmı da geldiği ortama geri döner.

yansıma .

Düz ve parlak bir yüzeye dik olarak
düşen ışınlar yüzeyden yine dik olarak
yansırlar. Herhangi bir açı ile düşen ışınlar
ise aynaya geliş açılarına eşit açıyla
geldikleri ortama geri yansırlar.

Yansımanın Kuralı Vardır

ayna ayna

Işığı en iyi yansıtan cisimler aynalardır. Ayna, pürüzsüz ve düz cam yüzeylerin arkası sır denilen
bir maddeyle kaplanarak yapılır. Pürüzsüz ve düz cam yüzey üzerine düşen ışınlar, diğer taraf sırlı
olduğundan camda ilerleyemez ve ışınların tümü yansıma kuralına uygun biçimde geri yansır.

Yaşantımızda sıklıkla kullandığımız aynalar; düz ayna,
çukur ayna ve tümsek ayna olarak üç farklı biçimde olabiller.

Banyomuzda kullandığımız aynalar düz aynalardır. Bu
tür aynalar cisimlerin görüntülerini aynı boyda ve düz olarak
yansıtırılar. Tümsek aynalar cisimlerin görüntülerini daha
büyük olarak yansıtırlar. Arkadan gelen arabayı rahatlıkla
görebilmemiz için arabalarımızda bulunan aynalar bu tür
aynalardır. Çukar aynalarda ise cismin görüntüsü ters olarak
yansımaktadır.

Bi i ydunuz?l yor mu

Haberleşme uyduları dalgalar
aracılığıyla aldıkları mesajları
yansıma kurallarını kullanarak
başka uydulara ya da dünyanın
farklı bölgelerine iletirler.

Yemek yerken kullandığımız metal
kaşıkların iç yüzeyi çukur ayna, dış yüzeyi
tümsek ayna özeliği gösterir. Metal bir
kaşık iç ve dış yüzeylerinde yüzünüzün
görün tüsünün nas ı l y an s ı d ı ğ ı n ı
defterinize not ediniz ve öğretmeninizle
tartışınız.

Etkinlik

Gelme Açısı = Yansıma Açısı

Işık ve Ses
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3 3.3 A - Ses Nasıl Yayılır ?

Çevremizde duyabildiğimiz ve
duyamadığımız sesler vardır. Bazı sesleri
duyamamamızın nedeni titreşimlerin çok
yüksek olmaları ve bizim bu titreşimleri
algılayamamamızdır. Ses, bir cismin başka
bir cisme çarpması, değmesi ya da
sürtünmesi sonucu oluşan titreşimin
yarattığı enerji biçimidir.

Elimizi masaya vurduğumuz zaman başka bir ses, suya vurduğumuz zaman başka bir ses duyarız,
kumaşla kaplı bir koltuğa vurduğumuz zaman daha başka bir ses duyarız. Demek ki sesin oluşabilmesi
için öncelikle bir güce gereksinim vardır. Elde edilen sesin gücüyle, o sesi çıkartmak için harcanan güç
arasında bir paralellik olduğu görülürse de her maddenin sertlik ve yoğunluk özelliklerine göre değişik
sesler elde edilebilir. İstediğiniz kadar güçlü vurun, bir kitaptan elde edeceğiniz sesi bir kağıttan elde
etme olanağınız yoktur.

Ses dalgalar halinde en iyi katılarda sonra
sırayla sıvı ve gazlarda yayılır. Yayılması için mutlaka
maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Boşlukta yayılmaz.
Ses yalıtımı bu özelik kullanılarak yapılır. Ses
geçirmeyen pencerelerin yapımında aralarında boşluk
bulunan çift camlar kullanılır. Böylelikle ses birinci
camdan geçse de boşlukta ilerleyemeyeceğinden ses
yalıtımı sağlanmış olur.

Ses de Yansıyor

Ses herhangi bir yüzeye çarptığında geri dönerek yansır. Bu olaya yankı (eko) denir.

Boş bir oda içerisinde konuşurken duyduğumuz seslerde bir farklılık oluyor. Oysa odamızda
eşyalar varken duyduğumuz sesler böyle değil.

Ağzımıdan çıkan ses boş odanın duvarlarına çarpıp geri geliyor. Eşyalar varken ses dalgalarının
tamamı odanın duvarlarına ulaşmadan eşyalara çarpıp kırılıyorlardı.

Boş
odada da bu olay gerçekleşiyor. Duvarlardan geri dönen ses dalgaları yankı oluşturuyor.

Bi i ydunuz?l yor mu

Sesin yankı özeliği ile uğraşan
bilim alanına denir.
Radar, sonar, ultrason gibi aletler
sesin yankılanması özeliğine göre
çalışırlar.

akustik1. Uzayda bir patlama olsa onun sesini
duyabilir miyiz ? Neden?
2. Evlerimizde ses yalıtımı için ne gibi
önlemler almalıyız ?
3. Yankı ne demektir ?
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3.3 B - Sesin Özelikleri

İnsan kulağı her sesi duyamaz. 20 ile 20,000 frekans arasındaki
sesleri duyabiliriz. Ses
dalgasının frekansı arttıkça ses incelir (tizleşir), azaldıkça ses kalınlaşır
(pesleşir). İnsan kulağının duyamadığı 20,000 den büyük frekanslı seslere

sesler denir.

Frekans, 1 saniyede oluşan titreşim sayısıdır.

ultrasonik

�

�

Telefonda konuşurken, karşımızdaki kişinin kadın mı yoksa erkek mi olduğunu sesinden
anlayabiliyoruz.
Dinlediğimiz müzikte davulun , gitarın ya da piyanonun sesini ayırt edebiliyoruz.

Kaynaktan çıkan sesin kulak zarına yaptığı basınçtır. Bir kişinin fısıltı ile
konuşunca yanındaki, çok bağırınca uzaktaki bir kişinin duyuyor olması sesin şiddeti anlatır. Ses şiddeti
birimi desibel (dB) dir. Normal bir konuşma 30 ile 60 dB arasındadır.

Sesin frekansını anlatan ve ince ses, kalın ses ayrımı belirleyen ses
özeliğidir.

Aynı notalarla çalınan bir müzik eserinin hangi aletle çalındığını anlatan ses
özeliğidir.

Bir sesi başka bir sesten ayıran özelikler, sesin şiddeti, yüksekliği ve tınısıdır.

Sesin Şiddeti :

Sesin Yüksekliği :

Sesin Tınısı :

Bi i ydunuz?l yor mu

Fısıltıyla konuşmak yaklaşık 30
desibel , bir uçağın kalkış anında
çıkardığı ses ise yaklaşık 120
desibel şiddetindedir.

1. Frekans ne demektir?
2.İnsan kulağı hangi frekans aralığındaki
sesleri duyar?
3. Sesin şiddetini, yüksekliğini ve tınısını
birer örnek vererek açıklayınız.

20 Hz 100 Hz 1000 Hz 10,000 Hz 20,000 Hz

Davul sesi Kalın notalardan
şarkı söylemek

İnce notalardan
şarkı söylemek

Düdük sesi İnsan kulağının
duyabileceği en
yüksek frekans

Işık ve Ses
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3 TEST 3

1. Resimdeki ışık ve ses kaynaklarını bulunuz.

2.

3.

4.

Gökkuşağının oluşabilmesi için hangi şartlar gereklidir ? Neden ?

Aşağıda verilen maddeleri ses dalgalarının yayılma hızlarına göre sıralayınız.
a) Hava b) Bakır tel c) Su

Aşağıda ışık ve ses ile ilgili bazı özelikler verilmiştir. Verilen özelikler hangi
kavramlara uyuyorsa ilgili yere ( ) işareti koyunuz.

a) Maddelerin titreşimi sonucu oluşur. ........ ........
b) Yayılması için maddesel bir ortama ihtiyacı yoktur. ........ ........
c) Farklı kaynaklar tarafından oluşturulabilir. ........ ........
d) Her yöne, doğrusal olarak yayılır. ........ ........
e) Demir gibi saydam olmayan metallerde yayılabilir. ........ ........
f) Yüzeye çarptığı zaman yansır. ........ ........
g) Bir enerji biçimidir. ........ ........

�

IŞIK SES

Ses Kaynakları

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

Görüntü Kaynakları
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
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Çoklu Zeka Etkinlikleri

Işık ve Ses konusunda aşağıdaki soruların
yanıtlarını açıklayan bir makale hazırlayınız.

----------------
( Makalenin Başlığı )

Işık ve Ses kaynakları nelerdir ?
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Işık nedir ? Ses nedir ?
----------------

Işık ve Sesin özelikleri arasındaki ilişkiler nelerdir ?
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Işık ve Ses kirlliğini önlemek için neler yapmalıyız ?
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

----------------
---------------- ----------------
---------------- ----------------
---------------- ----------------

( Resim 1 )

( Resim 2 )

Aşağıdaki harf tablasunda saklanmış
5 kavramı bulunuz.

D A L G A B O Y U D F E G H K
A F G H E T A Y N A E R Y U O
O İ Ş R E H J K M Ğ Ş T H I Ö
K P R A N A R E N K L E R P O
E O P R S T Y U K L M N O P R
K E R B V V S A D S E R T Y O
Ş Ü Ö V A Y A K L S İ I K L M

Aşağıdaki kavramları gizleyerek yukarıdakine
benzer bir harf tablosu oluşturunuz.
Arkadaşlarınızdan gizlediğininiz kavramları
bulmasını isteyiniz.

(Kaynak , dalgaboyu, Ana renkler, Ayna, Eko)

Yansıma , Ultrasonik , Frekans , Tını, Şiddet,
Mercek, Çukur ayna, Tümsek ayna

“SES”
ve

“IŞIK”
kelimelerindeki harfleri oluşturan bir

akrostiş şiir çalışması yapınız

S________________
E________________
S________________

I________________
Ş________________
I________________
K________________

İlk harflerinden dilediğiniz bir anlamlı cümle
oluşturacak, Işığın boşlukta yayılabildiğini,
sesin yayılamadığını anlatan bir akrostiş şiir

yazınız

Aşağıdaki deneyi yaparak, hazırlayacağınız
çalışma kağıdına sonuçlarını yazınız.

Deneyin Sonucu
:__________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Deneyde kullanılacak malzeme :

Deneyin yapılış :

cam kavanoz,
mekanik saat, 1 adet cam levha ya da fayans

Cam kavanoz içine, mekanik saati
koyunuz. Kavanozun açık olan ağızına yakın bir
bölgede, mekanik saatin tik-taklarının
arkadaşınızın kulağına ulaşacak şekilde
cam levhayı ya da fayansı eğik olarak tutunuz.
Arkadaşınız saatin çalışma tik-takları duyabiliyor
mu?

____________________

Mekanik
saat

Cam levha
ya da fayans

Cam
kavanoz

Işık ve Ses
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Çoklu Zeka Etkinlikleri

İstediğiniz bir şarkının sözlerini aşağıdaki gibi
ünitede geçen cümlerlerle değiştirerek

yeniden yazınız.

Yeniden Yazan
Adı :_____________________
Sınıfı :_____________________
Numarası :_____________________

Yazdığı Şarkının
Adı :___________________
Söz Yazarı :___________________
Bestecisi :___________________

Ses boşlukta yayılamaz, ışık yayılır
Düz , tümsek, çukur hepsi de aynadır.

Duyamayız ultrasonik sesleri
Çok severiz titreşimleri.

Aşağıdaki konuşma balonlarını tamamlayınız ve
siz de “SES” konusunu anlatan benzer bir

döküman hazırlayın.

Işık boşlukta___________

Düz ve pürüzsüz cam
yüzeylerin sırlanmasından
_______ elde edilir.

Teleskop, mikroskop, dürbün gibi
gözlem araçlarında_________
kullanılır.

Sizce Işık ve Ses enerjilerini kullanırken çevre
kirliliği yaratmamak için hangi önemleri
almalıyız?

Önlem 1:
_____________________________________
_____________________________________
Gerekçesi:
_____________________________________
_____________________________________
Önlem 2:
_____________________________________
_____________________________________
Gerekçesi:
_____________________________________
_____________________________________
Önlem 3:
_____________________________________
_____________________________________
Gerekçesi:
_____________________________________
_____________________________________

Aşağıda verilen nesneleri “Işık kaynağı” ve “Ses
Kaynağı” olarak sınıflandırarak :

a) Her bir nesnenin resim grafiklerini
hazırlayınız.

b) Seçeceğiniz bir Işık kaynağı bir de Ses
kaynağının büyük boy renkli bir afişini yapınız.

Darbuka Güneş

Floresan Lamba Titreşen Tel
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