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2.DÖNEM FİZİK DERSİ ANADOLU/FEN LİSESİ  
10A SINIFI 1.YAZILI SORULARI 

 
…. / ….  /… 

 

       
A.  Doğru (D) veya Yanlış (Y)                    (10P) 

1.  (     )  Dalgaların yayılma hızı kaynağa bağlıdır. 

2.  (     )  Frekans ortama bağlı bir büyüklüktür. 

3.  (     )  Dalga boyu sadece ortama bağlıdır. 

4.  (     )  Genlik dalga boyu  ile doğru orantılıdır. 

5.  (     )  Cisimlerin yük cinsini bulmaya yarayan alete 

stroboskop denir. 

6.  (     )  Noktasal kaynak doğrusal dalgalar üretir.  

7.  (     )  İnce yaydan kalın yaya geçen atmanın genliği artar. 

8.  (     )  Kırılan bir dalganın hızı değişir. 

9.  (     )  Sesin şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Sesin 

şiddetine gürlük de denir. 

10.(     )  Dairesel dalgaların kaynaktan uzaklaştıkça genliği 

azalır. 

 

B.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.         (10P) 

 

 1)  Birim zamanda oluşan dalga sayısına ………………..  

denir. 
 

2)  Bir dalganın oluşması için geçen süreye ………………. 

denir. 
 

3)  Ardışık iki dalga tepesi veya, çukur noktası uzaklığa veya 

bir baş yukarı atma ile bir baş aşağı kısmına  ……………… 

…..…………..  denir. 
 

4)  Kaynağının veya ortamın hareketi  dalga boyundaki 

değişim olayına  ……………… ………….. denir. 

 

5)   Sarsıntının yönü ile dalganın hareket yönü aynı 

doğrultuda ise buna   …………      ………….. denir. 
 

 

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.                       (20P) 

 

1)   Mekanik dalgalardan 4 tanesini yazınız. 

a) 

b) 

c) 

d)  

2)  Elektromanyetik dalgalardan 4 tanesini yazınız. 

a) 

b) 

c) 

d)  

3) Enine dalga nedir.? Kısaca tanımlayınız. 

 

 

 

4)  Aşağıdaki formülde geçen fiziksel ifadelerin birimlerini 

yazınız. 

                             V     =         λ            .            f 

 

               ……………  =  …………… .  ……………. 

 

5)   Yay dalgalarında 2çeşit yansıma vardır. Bunları yazınız. 

a) 

b) 

 

D.      Aşağıdaki soruları cevaplayınız.   (60P) 

1.( 4PUAN )  

 
2. ( 4PUAN ) 

 
3. ( 4PUAN ) 

 
4. ( 4PUAN ) 

 
5. ( 4PUAN ) 

 



6. ( 4PUAN ) 

 
7. ( 4PUAN ) 

 
8. ( 4PUAN ) 

 
9. ( 4PUAN ) 

 
10. ( 4PUAN ) 

 
 

 

11. ( 4PUAN ) 

 
12. ( 4PUAN ) 

                   
13. ( 4PUAN ) 

 
14. ( 4PUAN ) 

 
15. ( 4PUAN ) 

 
 

BİLGİNİN   EFENDİSİ   OLMAK   İÇİN   ÇALIŞMANIN   KÖLESİ   OLMAK   GEREKİR. 

.........................................                       BAŞARILAR                 .......................................................... 


