10. SINIF
FİZİK

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.
Bu öğretim materyalinin metni, soruları ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir suretle alınıp yayımlanamaz.
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Ünite

10.3. DALGALAR

Konu

10.3.2. YAY DALGASI
Atma ve periyodik dalga
Atmanın İlerleme Hızı
Atmaların Yansıması
Atmanın Farklı Ortamlardan Geçişi

Kazanımlar

10.3.2.1. Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklar.
10.3.2.2. Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder.
a) Öğrencilerin gergin bir yayda oluşturulan atmanın ilerleme hızının bağlı
olduğu değişkenleri açıklaması sağlanır. Atmanın ilerleme hızı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Materyaller

Çalışma Kağıdı

Kaynaklar

OSYM / MEB Kazanım Testleri
https://www.eba.gov.tr/videoizle/eba-kamp-lys---fizik/
2456320998703361d4370821e0e86c516b043524a4001
https://phet.colorado.edu/tr/simulation/wave-on-a-string

2x40 dk.

YÖNERGE
1. Atma nedir? Periyodik dalga nedir? Soruları yöneltilir.
2. Atma bir tek titreşim olduğu, periyodik dalgalar ise eşit zaman aralıklarında tekrarlanan çok sayıda atmadan oluştuğu şeklinde vurgulanır.
3. İki Atmanın karşılaşmasının gösterilmesi sağlanır.
4. Atmanın yaydaki ilerleme hızını etkileyen değişkenleri belirlemek için “Atmanın ilerleme hızı” ile ilgili deney yapılır.
5. Atmaların sabit ya da serbest uçtan yansıma durumları çizilerek gösterilir.
6. Atmanın hızı, genliği ve genişliğinin bir ortamdan farklı bir ortama geçişinde nasıl değiştiği açıklanır.
7. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür / çözdürülür.
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Dalgalar

Örnek 1:
Video Bağlantısı: (EBA’ya kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra aşağıda verilen linki tıklayınız)
https://www.eba.gov.tr/videoizle/eba-kamp-lys---fizik/2456320998703361d4370821e0e86c516b043524a4001
Yandaki şekilde sarmal bir yay üzerinde oluşturulan periyodik dalgaların 1 saniyede oluşan bölümünün konumu gösterilmiştir. Buna göre dalgaların,
a) Genliğini bulunuz.

y (cm)

b) Periyodunu hesaplayınız.

10

c)

Frekansını hesaplayınız.

d) Dalga boyunu bulunuz.

0

10

x (cm)

-10

e) Yayılma hızın hesaplayınız.
•

https://phet.colorado.edu/tr/simulation/wave-on-a-string

link üzerinden yukarıdaki soruları cevaplandırınız.
Örnek 2: Atma ve Periyodik Dalga Arasında Fark
Yay üzerinde oluşturduğunuz atmalarda dalgalara ait temel özellikler (frekans, periyot, dalga
boyu ve genlik) gözlenebilmekte midir?
Örnek 3: Atmalar Sabit ve Serbest Uçlardan Nasıl Yansır
Sarmal yay üzerinde oluşturulan atmaların, sabit ve serbest uçlarda nasıl yansıdığını gözlemlemek.
Sabit ve serbest uçtan yansıyan atmalar arasında fark var mı? Varsa bu farklar nelerdir? Açıklayınız.
Yayda bir atma oluşturulduğunda oluşan atmanın serbest uçtan nasıl geri döndüğünü gözlemleyiniz.
Örnek 4: Atmanın Yayılma Hızı Nelere Nasıl Bağlıdır?
Sarmal yaylarda oluşturulan atmanın yayılma hızının bağlı olduğu değişkenleri analiz etmek
1. Hafif sarmal yayın bir ucunu dinamometreye bağlayarak dinamometreyi bir yere sabitleyiniz. Bir arkadaşınızın yardımıyla yayın diğer ucundan tutarak yayın gergin olmasını sağlayınız.
2. Bu durumda yayın boyunu ve dinamometrenin gösterdiği değeri defterinizdeki veri tablosuna yazınız.
3. Yayda bir atma oluşturunuz.
4. Kronometre yardımı ile atmanın oluşturulduğu andan itibaren yayın diğer ucuna ulaşana kadar geçen
süreyi ölçünüz. Ölçüm sonucunuzu veri tablosuna yazınız.
5. Hatayı azaltmak için ölçümlerinizi 4-5 kez tekrarlayınız.
6. Ölçülen değerleri kullanarak atmanın sarmal yay üzerindeki yayılma hızını hesaplayınız. Hesaplamalarınızdan elde ettiğiniz sonucu veri tablosuna yazınız.
7. Yayı geren kuvvetin 4 farklı değeri için 4, 5, 6, 7 ve 8. adımları tekrarlayınız.
8. Veri tablosundaki değerleri kullanarak yayılma hızının yayı geren kuvvete bağlı grafiğini defterinize çiziniz.
9. Yukarıdaki adımları aynı koşullarda ağır sarmal yay için tekrarlayınız.
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Veri Tablosu
Kullanılan yay

Yayı geren kuvvet
(N)

Uzunluk (m)

Süre (s)

Yayılma hızı
(m/s)

Veri tablosuna göre;
a. Elde ettiğiniz grafiklerden yararlanarak atmanın yayılma hızı ile yayı geren kuvvet arasında bir ilişki kurunuz.
b. Elde ettiğiniz veriler ışığında atmanın yayılma hızının ortama bağlı olup olmadığını, bağlıysa nasıl bağlı olduğunu açıklayınız.

ÖLÇME – DEĞERLENDIRME
Cevap kağıdında yer alan sorular öğrencilere çözmeleri için ödev olarak verilir.
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Dalgalar

ÇALIŞMA KÂĞIDI
1. Uçlarından gerilerek iki duvar arasına
bağlanan yayda ok yönünde hareket eden
K, L atmalarının bir andaki görünümü
şekildeki gibidir.

2.
X

L
duvar

K
duvar
Şekil I

ok
duvar

duvar

Bu atmaların görünümü bir süre sonra
aşşağıdakilerinden hangisi gibi olabilir?

A)

Y

K
duvar

X

Y
Şekil II

Uçlarından gerilerek iki duvar arasına bağlanan bir yaydaki X ve Y atmalarının t1 anındaki konumu Şekil I’deki
gibidir. Bu atmaların her birinin, K’ya da L’den yalnız
bir kez yansıdıktan sonra, t2 anındaki konumu da Şekil
II’deki gibi oluyor.
Buna göre, t1 anında
I.

X ve Y atmalarının hareketi ok yönündedir.

II. X atmasının hareketi ok yönünde,
Y atmasınınki oka zıt yöndedir.

B)

III. X atmasının hareketi oka zıt yönde,
Yatmasınınki ok yönündedir.
yargılarından hangileri doğre olabilir?
(Yayın bölmeleri eşit aralıklıdır.)

C)

D)

E)

2012 osym lys2 Fizik Sorusu

6

L
duvar

A) Yalnız I

B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

2011 OSYM LYS2 Fizik Sorusu
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5.
X yayı

Y yayı
o

P

R

Bir ucu serbest, diğer ucu sabit olan sarmal yayda
ilerleyen ve ilerleme yönleri şekilde oklarla belirtilen iki atma, saniyede bir birim ilerlemektedir.

Şekil I
ok

X yayı

Y yayı
o

P
K

L

M

Şekil II

O noktasında uç uca eklenmiş, farklı kalınlıktaki X
ve Y yayları P,R duvarları arasında gerilmiştir. tO = O
anındaki hareket yönleri ve biçimleri Şekil I’deki gibi
olan iki atmanın, t1 anında Şekil II de belirtilen K, L,
M, atmalarına dönüşmüş olduğu görülüyor.
Buna göre, K, L, M atmalarından hangilerinin
hareketi ok yönündedir?
A) Yalnız K nin
D) K ve L nin

serbest
uç

R

B) Yalnız L nin
E) L ve M nin

sabit
uç
1 birim

Buna göre 9 saniye sonra atmaların alacağı
görünüm, aşağıdakilerden hangisidir?
2016 LYS Fizik Sorusu

A)

B)

C)

D)

C) Yalnız M nin

2006 ÖSS FEN BİLİMLERİ-2 TESTİ

4.
İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan K,
L ve M atmaların aynı anda titreşim yönleri şekildeki
gibidir.

Buna göre atmaların ilerleme yönleri
aşağıdakilerden hangisinde doğre verilmiştir?

A)

K		

B)
C)
D)
E)
MEB Kazanım Test 12

L		

M

E)

6.
Bir ucu sabitlenmiş sarmal bir yay, yere yatay
doğrultuda gerilerek atma veye dalga üretiliyor.
Yayı bulunduğu noktadan;
I.

yalnız sağa çekip aynı yere getirip hareketi
tekrarlama
II. sağa ve sola çekip hareketi tekrarlama,
III. öne ve arkaya çekiphareketi tekrarlama
işlemlerinden hangileri yapılırsa atma değil,
dalga üretilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II, ve III

2016 LYS Fizik Sorusu
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10.3. DALGALAR

Konu

Su Dalgalarının İlerleme Yönü, Dalga Tepesive Dalga Çukuru Kavramları
Doğrusal ve Dairesel Su Dalgalarında Yansıma
Doğrusal Su Dalgalarının Doğrusal Engelden Yansıması
Doğrusal Su Dalgalarının Parabolik Engellerden Yansıması
Ortam Derinliği ile Su Dalgalarının Yayılma Hızı Arasındaki İlişki

Kazanımlar

10.3.3. SU DALGASI (2 ders saat)
10.3.3.1. Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar.
Kavramlar doğrusal ve dairesel su dalgaları bağlamında ele alınır.
10.3.3.2. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz
eder.
c) Dairesel su dalgalarının doğrusal engelden yansıması dikkate alınır, parabolik engelden yansımasında ise sadece odak noktası ve merkezden gönderilen dalgalar dikkate alınır.
ç) Matematiksel hesaplamalara girilmez.
10.3.3.3. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.
b) Ortam değiştiren su dalgalarının dalga boyu ve hız değişimi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Materyaller

Çalışma Kağıdı

Kaynaklar

ÖSYM

2x40 dk.

http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/videoTest/fizik/FFIZ10S159/
index.html
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/videoTest/fizik/FFIZ10S158u02/
index.html
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/videoTest/fizik/FFIZ10S158u01/
index.html

YÖNERGE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Su dalgalarının temel kavramları verilir.
Dairesel ve doğrusal dalganın yayılma yönü, tepe ve çukur kavramları verilir.
Doğrusal su dalgaların doğrusal engelde yansıması deney /simülasyon ile gösterimi sağlanır.
Doğrusal su dalgaların parabolik engelde yansıması deney ile gösterimi sağlanır.
Ortam Derinliği ile Su Dalgalarının Yayılma Hızı Arasındaki İlişki gösterilir.
Su dalgalarının hızı sadece ortamın derinliğine bağlı olduğu belirtilir.
Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür / çözdürülür.
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Dalgalar

Örnek 1: Doğrusal Su Dalgalarının Doğrusal Engellerden Yansıması
Video Bağlantısı:
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/videoTest/fizik/FFIZ10S158u02/index.html
Aşağıdaki etkinlik basamaklarını gerçekleştiriniz.
1. Dalga leğenini kurarak leğenini 1,5 - 2 cm derinliğinde su ile
doldurunuz ve dalga leğeninin altına beyaz kartonu yerleştiriniz.
2. Doğrusal engeli dalga leğeninin bir ucuna yerleştiriniz. Cetvel
yardımı ile doğrusal engele paralel, doğrusal dalga gönderiniz.
Dalganın engelden yansımasını gözlemleyiniz.
3. Doğrusal engelin doğrultusunu değiştirerek doğrusal dalgaların engele belirli bir açıyla gelmesini sağlayınız. Açıölçer yardımı
ile gelen ve yansıyan dalgaların engel ile yaptığı açıları ölçerek
ölçüm sonuçlarınızı defterinize yazınız.
4. Doğrusal engelin doğrultusunu değiştirerek doğrusal dalgaların engele farklı açılarla gelmesini sağlayınız. Açıölçer yardımı
ile gelen ve yansıyan dalgaların engel ile yaptığı açıları ölçerek
ölçüm sonuçlarınızı yazınız.
5. Kaleminizin ucunu kullanarak doğrusal engele belli bir noktadan dairesel dalga gönderiniz. Dalganın engelden yansımasını
gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi yazınız.
6. Doğrusal engelden farklı uzaklıklar için 6. adımı tekrarlayınız.
Sonuç olarak:
a) Gelen ve yansıyan doğrusal dalgaların doğrusal engelle yaptığı açılar arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
b) Doğrusal engele gelen dairesel dalgalar engelden yansıdıktan sonra nasıl davrandıkları hakkında bir
genelleme yapılabilir.
Örnek 2:
Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde şekildeki gibi KN atması oluşturuluyor.
Atma üzerindeki noktalar eşit aralıklı olduğuna göre;
a. L noktası engele ulaştığında, atmanın alacağı şekli çiziniz.
b. O noktası engele ulaştığında, atmanın alacağı şekli çiziniz.
c. Atma engellerden tamamen yansıdığında, atmanın alacağı şekli çiziniz.
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Örnek 3: Su Dalgaları Parabolik Engelden Nasıl Yansır?
Doğrusal ve dairesel su dalgaları oluşturarak, dalgaların parabolik engelden yansımalarını gözlemlemek
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/videoTest/fizik/FFIZ10S158u01/index.html
http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/videoTest/fizik/FFIZ10S159/index.html
1. Dalga leğenini kurarak leğeni 1,5-2 cm derinliğinde su ile
doldurunuz ve dalga leğeninin altına beyaz kartonu yerleştiriniz.
2. Parabolik engeli dalga leğeninin bir ucuna yerleştiriniz.
Cetvel yardımı ile doğrusal dalgalar oluşturarak parabolik engelin çukur yüzeyine gönderiniz. Dalgaların çukur engelden
yansımalarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı yazınız.
3. Kaleminizin ucuyla çukur engelin dibinden itibaren 1 cm
aralıklarla dairesel dalgalar oluşturarak çukur engelden uzaklaşınız. Dalgaların çukur engelden yansımalarını gözlemleyiniz.
Gözlem sonuçlarınızı yazınız.
4. Engeli ters çevirerek engelin tümsek yüzüne doğrusal dalgalar gönderiniz. Dalgaların tümsek engelden yansımalarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı yazınız.
5. Kaleminizin ucuyla tümsek engelin dibinden itibaren 1 cm
aralıklarla dairesel dalgalar oluşturarak tümsek engelden
uzaklaşınız. Dalgaların tümsek engelden yansımalarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı yazınız.
Sonuç olarak:
a) Çukur engele gönderilen doğrusal dalgalar çukur engelden yansıdıktan sonra bir noktada toplandı mı?
Toplandıysa bu nokta için bir adlandırma yapabilir misiniz? Tartışınız.
b) 2 ve 3. adımda oluşturduğunuz dairesel dalgaların çukur engelden doğrusal biçimde yansıdığını
gözlemlediğiniz bir nokta var mıdır? Varsa bu nokta ile doğrusal dalgaların çukur engelden yansıdıktan
sonra toplandığı nokta arasında nasıl bir ilişki vardır?
c) 3. adımda oluşturduğunuz dairesel dalgaların çukur engelden yansıdıktan sonra dalgayı oluşturduğunuz
noktada toplandığı bir nokta var mı? Varsa bu nokta için bir adlandırma yapabilir misiniz? Tartışınız.
d) Tümsek engele gönderilen doğrusal ve dairesel dalgaların engelden yansımaları ile ilgili bir genelleme
yapabilir misiniz? Tartışınız.
Örnek 4:
Odak uzaklıkları eşit olan K ve L parabolik engellerinin merkezleri ortak ve F odak noktaları da şekildeki gibidir. L’nin odağında üretilen dairesel dalgalar L’den iki kez yansıdığına göre oluşan yansımaları çiziniz.
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Dalgalar

ÖLÇME – DEĞERLENDIRME
Cevap kağıdında yer alan sorular öğrencilere çözmeleri için ödev olarak verilir.

ÇALIŞMA KÂĞIDI
1. Bir dalga leğeni üç bölgeye bölünerek tabanına
çeşitli yüksekliklerde katı bir madde konulup
üzerlerinde şekildeki gibi su derinliği su
dalgasının hızını etkileyecek kadar sağ bir
ortam oluşturuluyor. Kesitli şekildeki gibi olan
bu dalga leğeninde ok yönünde hareket eden
bir dalga, sırasıyla K, L ve M bölgelerinden
geçiyor. Bu leğende ilerleyen su dalgasının K, L
ve M bölgelerindeki dalga boyları sırasıyla λK, λL
ve λM dir.

2. Farklı derinlikteki üç bölgeden oluşan bir dalga le-

ğeni su ile doludur. Dalga leğeninin K ucunda oluşturulan f frekanslı bir düzlemsel dalganın ilerleme
deseninin tepeden görünümü şekildeki gibidir.

Dalga leğeninin KL, LM ve MN bölgelerinin derinlikleri sırasıyla h1, h2, h3 ve düzlemsel dalganın bu
bölgelerdeki frekansları f1, f2, f3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir?
Yatay
Bu dalgalar arasında büyüklük ilişkisi
aşağıdakilerin hangisinde doğru sırasıyla
verilmiştir?
A) λK < λL < λM		

B) λL < λM < λK

B) λM < λK < λL		

C) λK < λM <λL

A) h1 < h3 < h2

B) h2 < h3 < h1

f2 < f3 < f1

f1= f2 = f3

C) h1 < h3 < h2

D) h1 < h2 < h3

f1 = f2 = f3

f1 = f2 = f3

B) λL < λM < λK

E) h3 < h2 < h1
f2 < f3 < f 1
LYS2 2014
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düzlemsel yansıtıcı

3

2

5

4

1

L
K

Su derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde to=0
anındaki konumu ve hareket yönü şekildeki gibi
olan KL atmasının belli bir t anındaki görünümü
kesikli çizgilerle belirtilenlerden hangisi olabilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

2010-LYS2 / FİZ

4.
Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde,
peş peşe gelen 1. ve 3. dalga tepeleri arasındaki
uzaklık 20 cm’dir.
Bu dalgalar 20 cm/s hızla yayıldığına göre, dalga
kaynağının periyodu kaç saniyedir?

A) 0,25

B) 0,50

C) 1

D) 2

E)3

2010-LYS2 / FİZ

5.
Bir dalganın kaynağının, dalga leğeninde oluşturduğu periyodik dalgaların dalga boyunu küçültmek için aşağıdaki
işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
A) Kaynağın titreşim genliği küçültülmelidir.
B) Kaynağın titreşim genliği büyütülmelidir.
C) Kaynağın titreşim frekansı küçültülmelidir.
D) Leğendeki sıvı yüksekliği azaltılmalıdır.
E)

Leğendeki sıvı yüksekliği artırılmalıdır.

1987 ÖYS
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SES DALGALARI
DEPREM DALGALARI

Ders
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Sınıf
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10.3. DALGALAR

Konu

SES DALGALARI
DEPREM DALGALARI

Kazanımlar

10.3.4. SES DALGASI
10.3.4.1. Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar.
a) Yükseklik, şiddet, tını, rezonans ve yankı kavramları ile sınırlı kalınır.
b) Uğultu, gürültü ve ses kirliliği kavramlarına değinilir.
10.3.5. DEPREM DALGASI
10.3.5.1. Deprem dalgasını tanımlar.
a) Depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili bilgi verilir.
b) Depremlerde dalga çeşitlerine girilmez.

Materyaller

Çalışma Kağıdı

Kaynaklar

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_zvuk&l=tr
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_rezonance&l=tr
http://www.koeri.boun.edu.tr/aheb/deprempark.asp
OSYM

2x40 dk.

YÖNERGE
1. Ses Dalgaları ile İlgili Temel Kavramlar verilir.
2. Sesin oluşumu ve yayılması için gerekli koşullar neler olduğu verilir.
3. Rezonans olayı nedir? Rezonans olayının avantaj ve dezavantajları neler olduğu belirtilir.
4. Yankıyı azaltmak ve ses yalıtımı sağlamak için neler yapılması gerektiği söylenir.
5. Deprem Dalgası nedir? Nasıl oluşur?
6. Depremin büyüklüğü ve şiddeti kavramalarına değinilir.
7. Aşağıdaki etkinlik ve örnekler öğrencilere çözülür / çözdürülür.

10. SINIF FİZİK

Dalgalar

Örnek 1: Ses dalgalarında rezonans olayını gözlemle
Etkileşimli bağlantı:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_rezonance&l=tr
a. 1000 Hz diyapazon ile 444 Hz diyapazonu açık kısımları birbirine bakacak
şekilde koyup bir tanesinin çatalına tokmakla vurarak diğer diyapazondaki değişimi gözlemleyiniz.
b. 2 adet 1000 Hz diyapazonu açık kısımları birbirine bakacak şekilde koyup bir
tanesinin çatalına tokmak la vurarak diğer diyapazondaki değişimi gözlemleyiniz.
Örnek 2:
Bir X diyapozuna belirli bir şiddetle vurulduğunda karşısındaki Y diyapozunun da bir süre sonra titrestiği görülüyor.
Buna göre,
I. Diyapozlar rezonans durumundadır.
II. Y diyapozunda aynı frekansta ses oluşur.
III. X diyapozunu susturulursa Y diyapozunu bir süre daha tınlamaya devam eder
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E)

I,II ve III
Cevap (E)
•

http://www.koeri.boun.edu.tr/aheb/deprempark.asp
(EBA’ya kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra aşağıda verilen linki tıklayınız)

•

https://www.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.637/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=3345c84102f07d0fe14e29ff49b26fd8&resourceTypeID=3&loc=-1&locID=e56e3dadbb87b8b8cebaeffcd06c0e53&showCurriculumPath=false
linkler üzerinden deprem konusu hakkında bilgilendirme yapılır.
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Örnek 3:
Depremin şiddeti aşağıda verilen hangi faktörlere bağlıdır?
I.

Büyüklüğü

II.

Jeolojik özellikler

III. Odak noktasının derinliği
IV. Zeminin yapısı
V.

Nüfus yoğunluğu

VI. Yapıların dayanıklılığı
A) Yalnız I
B) I,II ve IV
C) I, II, III, IV
D) Yalnız V
E)

I, II, III, IV, V ve VI
Cevap (E)

ÖLÇME – DEĞERLENDIRME
Cevap kağıdında yer alan sorular öğrencilere çözmeleri için ödev olarak verilir.
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ÇALIŞMA KÂĞIDI
1. Aşağıdaki olaylardan hangileri sesin yansımasının bir sonucudur?
I.

Kapalı bir yerde konuşulanların, açık bir alanda konuşulanlardan daha iyi duyması

II.

Kesik koni biçiminde kıvrılmış bir mukavvanın dar kısmı kulağa tutulduğunda sesin daha iyi duyulması

III. Kulak demiryoluna dayandığında, çok uzaklardaki bir trenin gürültüsünün duyulması
A) Yalnız II

B)Yalnız III

C)I ve II		

D)I ve III		

E)II ve III

1986 ÖSS
2. Aşağıda verilen ifadelerin Doğru ya da yanlış olduklarını işaretleyiniz.
İfade
Depremin büyüklüğü sismograf ile ölçülür

D/Y

Depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre belirlenir
6 büyüklüğündeki bir deprem 5 büyüklüğündeki bir depremden 6
kat daha şiddetlidir
Depremin büyüklüğü depremde açığa çıkan enerji ile ilgilidir
Depremler yer kabuğunun elastik kısmında meydana gelir.
3. Özellikleri değişebilen durgun bir ortamda yayılan sesin,
I.

Şiddeti

II.

Yüksekliği

III. Yayılma hızı
niceliklerinden hangileri değişebilir?
A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II 		

E)II ve III

1995 ÖSS
4. Sismograf için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sis ölçen alet

B) Deprem kayıt cihazı

D) Ses kayıt aleti

E) Derinlik ölçen alet

5.

C) Müzik aleti

Aşağıdakilerden hangisi sesin frekansı ile ilişkilidir?

A) Köpeklerin duyabildikleri bazı seslerin, insanlar tarafından duyulmaması
B) Gök gürültüsünün, şimşek çaktıktan ancak bir süre sonra duyulması
C) Havası boşaltılan bir kap içinde çalmakta olan bir elektrik zilinin sesinin duyulmaması
D) Sesin yüksek engellerden yankılanması
E)

Uzaktaki bir kimseye sesin ancak bağırılarak duyurulabilmesi.

1997 ÖSS
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6. Aşağıdakilerden hangisi, ince sesi kalın sesten ayıran özelliktir?
A) Saniyedeki titreşim sayısı
B) Farklı kaynaklardan çıkması
C) Dalgalar halinde yayılması
D) Hafif veya kuvvetli olması
7. Dağın yamacından bağıran bir çocuk, sesinin yankısını 5 saniye sonra duyuyor. Sesin havada yayılma hızı
340 m/s olduğuna göre; çocuk, dağdan kaç metre uzaklıktadır?
A) 1300
B) 1200
C) 1700
D) 1600
8. Sismograf için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sis ölçen alet
B) Deprem kayıt cihazı
C) Müzik aleti
D) Ses Kayıt aleti
E)

Derinlik ölçen alet

9. Aşağıdaki ifadelerden
I.

Yaylarda sadece enine dalgalar oluşturulabilir.

II.

Su dalgaları boyuna dalgalardır.

III. Deprem dalgaları enine ve boyuna dalgalar olabileceği gibi bunlardan farklı özellikte de olabilir.
hangileri doğrudur.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E)

II ve III
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Ders

Fizik

Sınıf

10

Ünite

OPTİK

Konu

GÖLGE
YANSIMA

Kazanımlar

10.4.2. GÖLGE
10.4.2.1. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme
özelliklerini açıklar.
a) Öğrencilerin gölge ve yarı gölge alanlarını çizmeleri ve açıklamaları sağlanır.
b) Gölge ve yarı gölge ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
10.4.3. YANSIMA
10.4.3.1. Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir.
a) Yansıma Kanunları üzerinde durulur.

Materyaller

Çalışma Kağıdı

Kaynaklar

https://www.edumedia-sciences.com/tr/media/494-isk-kaynaklar
https://www.edumedia-sciences.com/tr/media/154-tam-ve-yar-golge
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_tr.html
OSYM

2x40 dk.

YÖNERGE
1. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özellikleri üzerinde durulup gölge ve
yarı gölge alanlarının açıklanması sağlanır.
2. Tam gölge yarı gölge kavramı verilir.
3. İki noktasal ışık kaynağı ve saydam olmayan bir cisim kullanıldığında perde üzerinde oluşan gölge ve yarı
gölge gösterilir.
4. Küresel bir ışık kaynağı ve saydam olmayan bir cisimle perde üzerinde oluşturulan gölge gösterilir.
5. Işığın yansıması su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirilip yansıma kanunları üzerinde durularak ışığın düzgün ve dağınık yansımasının çizimleri yapılır ve görme olayında yansımanın rolü üzerinde durulur.
6. Işığın yansıma olayındaki davranışı nasıldır?
7. Işığın yansıması ile su dalgalarında yansıma olayı arasında nasıl bir ilişki vardır?
8. Görme olayında yansımanın rolü nedir?
9. “Işığın yansıması” yansıtıcı yüzeye dik gelen ışının yansıması düzlem engele paralel gelen doğrusal su
dalgalarının yansımasına benzerliği ile ilişkilendirilir.
10. Yansıma ve Yansıma Kanunları verilir.
11. Işığın Düzgün ve Dağınık Yansıması nasıl oluştuğu üzerinde durulur.
12. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür / çözdürülür.
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Örnek 1: Bir cismin birden fazla gölgesi
Etkileşimli bağlantı:
https://www.edumedia-sciences.com/tr/media/494-isk-kaynaklar
linki üzerinden aşağıdaki adımlar uygulanır.
• Farklı ışık kaynakları olduğunu bilir ve bunların kendilerine özgü
etkileri olduğunu anlar.
• Işık kaynaklarının gölgeyi nasıl oluşturduğunu açıklar. Gölge oluşması için gerekli üç ana elemanı, ışık kaynağı, engel ve perde bilir. Gölgelerin ton farkı ile görülebileceğini anlar.
•

Hangi gölgenin hangi ışık kaynağı tarafından oluşturulduğunu anlar.

• Gölge olayını açıklamak için ışığın doğrusal yolla yayılma özelliğini kullanır.
Örnek 2: Tam ve Yarı Gölge
Etkileşimli bağlantı:
https://www.edumedia-sciences.com/tr/media/154-tam-ve-yar-golge
linki üzerinden aşağıdaki adımlar uygulanır.
•
Gölgenin oluşması için üç elemanın (ışık kaynağı,
engel ve perde) olması gerektiğini anlar. Gölgenin görülebilmesi için yeteri kadar ton farkı olması gerektiğini öğrenir.
•
Gölgenin şeklini ve konumunu bulmak için ışığın
doğrusal yolla yayılma özelliğini kullandığını bilir.
•
Işık kaynağından gelen ışınların ulaşamadığı bölgede gölgenin oluştuğunu anlar.
•
“Yarı gölge” kavramı ilk kez tanımlamak için iki
noktasal ışık kaynağının “genişletilmiş kaynak” olarak
kullanılabileceğini anlar.
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Örnek 3: Farklı Yüzeylerde Yansıma
Etkileşimli bağlantı:
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_tr.html
linki üzerinden aşağıdaki gösterimler uygulanır.

ÖLÇME – DEĞERLENDIRME
Cevap kağıdında yer alan sorular öğrencilere çözmeleri için ödev olarak verilir.
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ÇALIŞMA KÂĞIDI
1.

2.

Karanlık ortamda bir perde önüne top, K noktasal ışık
kaynağı ve düzlem ayna Şekil I’ deki gibi yerleştiriliyor. Perdede Şekil II’ deki gibi oluşan yarıgölgenin
alanı S yarıgölge, gölgenin alanı da S gölge oluyor.
K Kaynağı ok yönünde hareket ettirilirse S yarıgölge
ve S gölge için ne söylenebilir?
S gölge

S yarıgölge
A) Değişmez		

Değişmez

B) Büyür		

Büyür

C) Küçülür		

Büyür

D) Büyür		

Küçülür

E)

Küçülür

Küçülür		

ÖSS Fen 1 2008

YGS 2012

3.

Noktasal bir ışık kaynağı ile iki top bir perde önüne
yerleştirilmiştir.
Perdedeki gölge şekildeki gibi olduğuna göre,
I. Topların yarıçapları birbirine eşittir.
II. Topların merkezleri ışık kaynağına eşit uzaklıktadır.
III. Topların merkezleri ile ışık kaynağı aynı doğru
üzerindedir.
yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?

24

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II		

E) II ve III

C) Yalnız III
ÖSS 2005

Optik

4.

10. SINIF FİZİK

5.
Perde
Top
Işık
Kaynağı

Top
Işık
Kaynağı

X ve Y gözlemcileri, karanlık bir ortamda, önünde Şekil I ’deki gibi çelik bilye bulunan küresel beyaz ışık
kaynağına bakıyor.
X’e göre
laynağın
görünümü

Y’e göre
laynağın
görünümü

Şekil II

Şekil III

X gözlemcisi, kaynağı Şekil II ’dekine, Y gözlemcisi de
Şekil III ’tekine benzer biçimde gördüğüne göre, X ve
Y gözlemcileri K, L, M noktalarının hangilerinden bakıyor olabilir?
X’in baktığı nokta

Y’nin Baktığı nokta

A)

L

M

B)

M

K

C)

L

K

D)

K

M

E)

K

L

ÖSS 1991

YGS 2011
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10.4.4. DÜZLEM AYNA
10.4.4.1. Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar.
a) Düzlem aynada görüntü özellikleri yapılan çizimler üzerinden açıklanır.
b) Kesişen ayna, aynanın döndürülmesi, hareketli ayna ve hareketli cisim
konularına girilmez.
10.4.5. KÜRESEL AYNALAR
10.4.5.1. Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.
Küresel aynalarda özel ışınların yansımasının çizilmesi sağlanır.
10.4.5.2. Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar.
b) Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları küresel ayna gibi davranan
cisimlere örnekler vermeleri sağlanır.
c) Küresel aynalarla ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Materyaller

Çalışma Kağıdı

Kaynaklar

https://www.edumedia-sciences.com/tr/media/275-duzlem-aynalar
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_zrcadla&l=tr
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_dute&l=tr
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_vypukle&l=tr
OSYM / MEB Kazanım Testleri

2x40 dk.

YÖNERGE
1. Düz aynada görüntünün nasıl oluştuğu açıklanır.
2. Düz aynada görüntü özellikleri neler olduğu söylenir.
3. Cismin doğrudan görülmesi ile düz aynadaki görüntüsü arasındaki farklar neler olduğu belirtilir.
4. Görüş alanına etki eden değişkenler neler olduğu belirtilir.
5. Düz aynada bir cismin görüntüsü aynaya göre cisimle simetrik olduğu vurgulanır.
6. Küresel aynalarda odak noktası, merkez ve tepe noktası verilir.
7. Küresel aynalarda özel ışınlar nelerdir ve nasıl çizileceği gösterilir.
8. Özel ışınların kullanılma sebepleri neler olduğu verilir.
9. Küresel aynalarda özel ışınlardan faydalanarak görüntü nasıl oluşacağı verilir.
10. Küresel aynalarda oluşan görüntünün özellikleri neler olduğuna değinilir.

10. SINIF FİZİK

Optik

11. Gerçek ve sanal görüntü arasındaki farklar neler olduğu verilir.
12. Günlük hayatta karşılaştığımız küresel ayna gibi davranan maddeler veya cisimler neler olduğundan bahsedilir.
13. Aşağıdaki etkinlik ve örnekler öğrencilere çözülür / çözdürülür.
Örnek 1: Düzlem Aynalar
Etkileşimli bağlantı:
https://www.edumedia-sciences.com/tr/media/275-duzlem-aynalar

•

Işığın aynada yansıması sırasında simetri kurallarını anlar.

•

Simetri kuralları yansıma olayı ve görüntünün düzlem aynada nasıl oluştuğunu açıklar.
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Örnek 2: Düz Aynada görüş alanı
Etkileşimli bağlantı:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_zrcadla&l=tr
•

Gözlemcinin aynaya paralel olan bir çizgi üzerinde farklı noktalardan
bakması halinde görüş alanı değişimi gösterilir.

•

Gözlemcinin aynaya dik olan bir çizgi üzerinde farklı noktalardan
(daha uzak veya yakın) bakması halinde görüş alanı değişimi gösterilir.

•

Ayna gözlemciye yaklaştırılırsa görüş alanı değişimi gösterilir.

•

Aynanın büyüklüğü, görüş alanını nasıl değiştirdi?

•

Gözlemcinin aynaya yaklaşması görüş alanını nasıl değiştirdi?

•

Gözlemcinin aynadan uzaklaşması görüş alanını nasıl değiştirdi?

• Gözlemcinin aynaya paralel hareket etmesi görüş alanını nasıl değiştirdi?
Sorularına cevaplar verilmesi istenir.
Örnek 3: Çukur aynada görüntü
Etkileşimli bağlantı:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_dute&l=tr
• Bir aynada görüntü; yansıyan ışınların kesişmesi ile oluşuyorsa gerçek, yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesi ile oluşuyorsa sanal
görüntü olduğu belirtilir.
• Çukur aynada, cisim sonsuzdan odağa yaklaştıkça gerçek ve ters görüntü odaktan sonsuza doğru büyüyerek uzaklaştığı belirtilir.
• Çukur aynada, cisim odakla ayna arasında ise görüntü ayna arkasında, düz, sanal ve cisimden büyük olduğu belirtilir.
Örnek 4: Tümsek aynada görüntü
Etkileşimli bağlantı:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_vypukle&l=tr
• Tümsek aynada, cisim sonsuzdan aynaya yaklaştıkça sanal, düz ve
her durumda cisimden küçük ve olan görüntü odaktan aynaya doğru
büyüyerek yaklaşır.

ÖLÇME – DEĞERLENDIRME
Cevap kağıdında yer alan sorular öğrencilere çözmeleri için ödev olarak verilir.
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ÇALIŞMA KÂĞIDI
1. (Kazanım Kavrama Testi 15)

4. (Kazanım Kavrama Testi 15)

2. (Kazanım Kavrama Testi 15)
5. (Kazanım Kavrama Testi 15)

3. (Kazanım Kavrama Testi 15)
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6. (Kazanım Kavrama Testi 16)

7. (Kazanım Kavrama Testi 16)
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KIRILMA
MERCEKLER
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10.4.6. KIRILMA
10.4.6.1. Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir.
a) Deney veya simülasyonlar kullanılarak ortam değiştiren ışığın ilerleme
doğrultusundan sapma miktarının bağlı olduğu değişkenleri belirlemeleri
sağlanır. Snell Yasası’nın matematiksel modeli verilir.
c) Snell Yasası ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
10.4.6.2. Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder.
c) Tam yansıma ve sınır açısı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
10.4.7. MERCEKLER
10.4.7.1. Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar.
a) Merceklerin odak uzaklığının bağlı olduğu faktörlere değinilir. Matematiksel model verilmez.
10.4.7.2. Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar.
a) Merceklerdeki özel ışınlar verilir. Görüntü oluşumlarına dair çizimler yaptırılmaz.
c) Öğrencilerin merceklerin nerelerde ve ne tür amaçlar için kullanıldığına
örnekler vermeleri sağlanır.
ç) Mercekler ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Materyaller

Çalışma Kağıdı

Kaynaklar

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_lom_vlneni&l=tr
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_odraz_vlneni&l=tr
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_spojka&l=en
OSYM

2x40 dk.

YÖNERGE
1. Aşağıda verilen sorular cevaplanarak ders işlenir.
•

Işığın kırılması nedir?

•

Işığın kırılması ile su dalgalarında kırılma olayı arasında nasıl bir ilişki vardır?

•

Bir ortamın kırıcılık indisinin bağlı olduğu değişkenler nelerdir?

•

Kırıcılık indisinin, ışığın ortamdaki ortalama hızı ve boşluktaki hızı ile ilişkisi nasıldır?
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•

Işığın tam yansıma olayı ve sınır açısı nedir?

•

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olayları tam yansıma olayını kullanarak nasıl açıklarız?

•

Işığın paralel yüzlü ortamdan geçerken izlediği yol nelere bağlıdır?

•

Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepler nelerdir?

•

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylar görünür uzaklık ile nasıl ilişkilendirilir?

•

Merceklerin özellikleri ve mercek çeşitleri nelerdir?

•

Günlük hayatta karşılaştığımız mercek gibi davranan maddeler veya cisimler nelerdir?

•

Merceklerde odak noktası, merkez ve tepe noktaları nasıl belirlenir?

•

Bir merceğin odak uzaklığını etkileyen değişkenler nelerdir?

•

Merceklerin oluşturduğu görüntünün özellikleri nelerdir?

•

Merceğe farklı uzaklıklarda bulunan cisimlerin görüntülerinin ölçekli çizimleri nasıl yapılır?

•

Merceklerin bulundukları ortama göre özellikleri nasıl değişir?

•

Mercekler nerelerde kullanılır?

2. Aşağıdaki örnekler öğrencilere çözülür / çözdürülür.
Örnek 1: IŞIĞIN KIRILMASI ve TAM YANSIMA
Etkileşimli bağlantı:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_lom_vlneni&l=tr
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=kv_odraz_vlneni&l=tr
Işığın aynı anda yansıması ve kırılması
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Örnek 2: SNELL YASASI
Etkileşimli bağlantı:
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_tr.html

Örnek 3: İnce Kenarlı Mercekte Görüntü
Etkileşimli bağlantı:
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_spojka&l=en

•Merceklerde odak noktası, merkez ve tepe noktaları gösterilir
•Bir merceğin odak uzaklığını etkileyen değişkenler gösterilir.
•Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerinden bahsedilir
•Merceğe farklı uzaklıklarda bulunan cisimlerin görüntülerinin ölçekli çizimleri verilir.

ÖLÇME – DEĞERLENDIRME
Cevap kağıdında yer alan sorular öğrencilere çözmeleri için ödev olarak verilir.
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3. 10. Sınıf Fizik EBA Test 23

4. 10. Sınıf Fizik EBA Test 23

5. 10. Sınıf Fizik EBA Test 23
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6. 10. Sınıf Fizik EBA Test 24
23

7. 10. Sınıf Fizik EBA Test 24
23
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