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BÖLÜM 4

DEPREM DALGALARI

1. Deprem	dalgaları	mekanik	dalgalardır.

	 Boşlukta	yayılmazlar.

	 Enerji	taşırlar.

	 I	ve	III	yargıları	doğrudur.

CEVAP D

2. I.	 Enine	ya	da	boyuna	yayılırlar.

	 II.	 Yayılabilmeleri	 için	 maddesel	 ortama	 ihtiyaç	
duyarlar.

	 II	I.	 Doğa	olayıdır.

	 I,	II	ve	III	öncülleri	doğrudur.

CEVAP E

3. •	Depremin	 büyüklüğünü	 belirleyen	 cihaza	 sis-
mograf	denir.

	 •	Deprem	bilimine	sismoloji	denir.

	 •	Deprem	bilimcisine	sismolog	denir.

	 •	Depremde	yer	 kabuğunda	oluşan	arazi	 kırığına	
fay	denir.

CEVAP A

4. Bir	deprem	dalgasının	büyüklüğü,	dalganın	genli
ğine	bağlıdır.

CEVAP A

5. Deprem	dalgaları	enine	veya	boyuna	dalga	olabi
lir.	Yayılma	ve	titreşim	hızları	kesinlikle		vardır.

	 Yalnız	III.	yargı	doğrudur.

CEVAP C

6. Deprem	dalgaları	yer	kabuğundaki	büyük	sarsıntı
dır.

	 Depremler;	tektonik,	volkanik	ve	çöküntü	olarak	üç	
grupta	incelenir.	

	 Deprem	 sırasında	 çıkan	 enerji	 dalgalar	 şeklinde	
yayılır.

	 Bu	dalgalar	deprem	dalgasıdır.

	 Enine	veya	boyuna	olabilirler.	

	 Mekanik	dalgadırlar.

CEVAP E

7. Dep	re	min	 yı	kı	cı	 et	ki	si	 dep	re	min	 sü	re	si	ne,	 şid	de
ti	ne,	 odak	 nok	ta	sı	na	 uzak	lı	ğı	na	 ve	 ze	mi	nin	 özel
li	ği	ne	 bağ	lı	dır.	 Dep	re	min	 yı	kı	cı	lı	ğı,	 za	ma	na	 bağ	lı	
de	ğil	dir.	Bu	na	gö	re,	D	şık	kı	doğ	ru	dur.

CE VAP D

8. Depremin	şiddet	derecesini	tespit	etmek	için	bazı	
ölçekler	 geliştirilmiştir.	 Bunların	 en	 yaygın	 olarak	
kullanılanı	Richter	ölçeğidir.	Bu	ölçek,	depremlerin	
odağından	çevreye	yayılan	enerji	miktarını	ölçer.

	 Şiddet,	 deprem	bölgesindeki	 hasara	göre	belirle
nen	göreceli	bir	değerdir.

	 Depremler	 önceden	 belirlenemediğinden	 tüm	
yapılarımızı	 depreme	 dayanıklı	 olarak	 yapmamız	
gerekir.

CEVAP E
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9.	 Bir	deprem	anında	kırılma	ihtimali	dikkate	alınarak	
pencere	ve	camlardan	uzak	durmalıyız.	Merdiven
ler	binaların	en	zayıf	kısımları	olduğundan	ilk	yıkı
lacak	bölümlerdir.	Buralardan	uzak	durmalıyız.

	 Telefon	hatları	kilitlenebileceğinden	 telefonlar	kul
lanılmamalıdır.	

CEVAP C

10. Dep	rem	 oluştuğunda	 depremin	 şiddetine	 bağlı	
olarak	can	ve	mal	kaybı	olur.	Bazı	binalarda	hafif,	
orta	 şiddette	 hasarlar	 oluşur	 ve	 yıkılabilir.	 Yeni	
kırılmalarla	fay	hatları	oluşur.	Deprem	anında	yol
lar	kapanabilir.	Bu	da	sağlık	hizmetlerini	aksatır.

CEVAP A

11. Deprem	çeşitleri

	 i.	 Tektonik	depremler

	 ii.	 Volkanik	depremler

	 iii.	 Artçı	depremler

	 iv.	 Öncü	depremler

	 olarak	gruplandırılabilir.

	 Sismik	deprem	diye	bir	deprem	çeşidi	yoktur.

CEVAP D

12. Bir	depremin	yapılara	vereceği	hasar,

	 i.	 Depremin	büyüklüğüne

	 ii.	 Depremin	süresine

	 iii.	 Yapıların	merkez	üssüne	olan	uzaklığına

	 iv.	 Zeminin	özelliklerine

	 v.	 Yapıların	özelliklerine	bağlıdır.

CEVAP E

13. Tsu	na	mi	rüz	gar	ve	ya	gel	git	de	ğil	dir.	De	niz	di	bin	de	
mey	da	na	 ge	len	 dep	rem	le	rle	 ve	ya	 vol	ka	nik	 pat	la
ma	lar	la	olu	şur.	Göl	ler	de	de	ğil,	ok	ya	nus	lar	da	gö	rü
lür.

	 Buna	gö	re,	I	ve	II	doğru,	II	I.	ifa	de	yanlıştır.

CE VAP D

14. Okyanuslarda	veya	deniz	tabanında	deprem	oluş
tuğunda	 tusunami	 oluşur.	 Oluşan	 enerji	 dalgalar	
halinde	 suda	 hareket	 eder.	 Derinlerde	 tsunami	
dalgasının	boyu	uzun	genliği	azdır.

	 Dalga	 sahile	 doğru	 ilerledikçe	 derinlik	 azaldığın
dan	hızı	azalır.	

	 Fakat	dalganın	genliği	artar.

	 Bu	da	yıkıcı	etkisini	artırır.

CEVAP E
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1.
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	 At	ma	nın	 –x	 yö	nün	de	 ha	re	ket	 et	ti	ği	 dik	ka	te	 alın
dı	ğın	da,	 t	 anın	dan	 az	 son	ra	ki	 du	ru	mu	 ke	sik	li	
çiz	gi	ler	le	 gös	te	ril	di	ği	 gi	bi	dir.	 Şe	k	le	 ba	kıl	dı	ğın	da	
P	nok	ta	sı	nın	–y,	R	nok	ta	sı	nın	+y	ve	S	nok	ta	sı	nın	
–y	yö	nün	de	ha	re	ket	et	ti	ği	gö	rü	lür.

2. a) 

  

K

L

A B

	 	 At	ma	lar	 zıt	 yön	de	 tit	reş	ti	ğin	den	 K	 at	ma	sı	 ser
best	 uç	tan	 te	pe,	 L	 ise	 çu	kur	 ola	rak	 yan	sır.	
Bi	leş	ke	at	ma	so	rul	du	ğun	da	at	ma	la	rın	kar	şı	laş
tık	la	rı	an	dik	ka	te	alı	nır.	Bi	leş	ke	at	ma	nı	n	gen	li	ği,	
iki	 at	ma	nı	n	 gen	li	ği	nin	 far	kı	na	 eşit	 olur.	 Gen	lik	
2–1	 =	 1	 birim	 olur.	 Bi	leş	ke	 at	ma	 ise	 şe	kil	de	ki	
gi	bi	olur.

 b)

  

K

L

A B

	 	 At	ma	la	rın	her	iki	si	de	iki	uç	ta	yan	sı	dık	tan	son	ra	
te	pe	 nok	ta	la	rı	 çu	kur	 olur.	 Bu	 du	rum	da	 bi	leş
ke	 at	ma	nın	 gen	li	ği	 ay	nı	 nok	ta	da	 iki	 at	ma	nın	
gen	lik	le	ri	 top	la	mı	na	 eşit	tir.	 Mak	si	mum	 gen	lik,	
2	 +	 1	 =	 3	 birim	 olur.	 Bi	leş	ke	 at	ma	 şe	kil	de	ki	
gi	bi	olur.

3.	 K,	L,	M	ortamlarının	derinlikleri	hK,	hL,	hM	arasında	
hM	>	hK	>	hL	ilişkisi	vardır.

4. a) O2	ekleminden	yansıyan	atma	baş	yukarı	oldu
ğundan	M	kalın,	L	ince	yaydır.

  O1	den	yansıyan	atma	baş	yukarı	olduğundan	
K	yayı	L	yayından	daha	incedir.	Buna	göre	yay
ların	birim	uzunluklarının	kütleleri

   nM > nL > nK		olur.

 b)	 Atmaların	hızları	kütleleri	ile	ters	orantılı	oldu
ğundan,

   VK > VL > VM		olur.

 c)	 Atmaların	 genişlikleri	 hızları	 ile	 doğru	 orantılı	
olduğundan

	 	 	 xK	>	xL	>	xM		olur. 

5.
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a)	 Le	ğe	nin	 KL	 ayak	la	rı	na	 ta	koz	 ko	nul	du	ğun	da	
le	ğe	nin	MN	 kıs	mı	na	 su	 ha	re	ket	 ede	ce	ğin	den	
KL	 kıs	mı	 sığ,	 MN	kıs	mı	 ise	 de	rin	 or	tam	 olur.	
Dal	ga	lar	şe	kil	de	ki	du	ru	mu	alır.	

	 Dal	ga	la	rın	 fre	kan	sı	 kay	na	ğa	 bağ	lı	dır.	 Kay	nak	
de	ğiş	me	di	ğin	den	fre	kans	de	ğiş	mez.	

b) De	rin	or	tam	da	dal	ga	bo	yu	bü	yük	ola	ca	ğın	dan	
KL	kıs	mı	na	doğ	ru	dal	ga	bo	yu	kü	çü	lür,	MN	kıs
mın	da	bü	yür.	

c) Or	ta	mın	de	rin	li	ği	 de	ğiş	ti	ğin	den	dal	ga	la	rın	 hı	zı	
de	ği	şir.	De	rin	or	tam	da	hız	bü	yük,	sığ	or	tam	da	
kü	çük	olur.		VMN > VKL	dir.

d)	 Dal	ga	la	rın	sığ	böl	ge	de	ki	kısımları	ya	vaş,	de	rin	
böl	ge	de	ki	 kısımları	 hız	lı	 ha	re	ket	 ede	ce	ğin	den	
ya	yıl	ma	 doğ	rul	tu	su	 şe	kil	de	 gös	te	ril	di	ği	 gi	bi	
sa	par.

Adı	ve	Soyadı	 :	.....................................

Sınıfı	 :	.....................................

Numara	 :	.....................................

Aldığı	Not	 :	.....................................

Ünite
Yazılı Soruları

(Dalgalar)
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6.
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 a)	 Dalga	boyu,

   cm
2

30 20&m
m

m+ = = 		olur.

 b)	 Dalganın	yayılma	hızı,

   /V
t

x
cm s
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30
10= = = 		olur.

 c)	 Kaynağın	frekansı,

	 	 	 V	=	m.f

	 	 	 10	=	20.f		&		f	=	0,5	s–1		olur.

 d)	 Kaynağın	periyodu,

	 	 	 T	=	
f

1 	=	
,0 5

1 	=	2	s	olur.

7.
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	 Ardı	ar	dına	ge	len	 te	pe	 ile	çu	kur	ara	sın	da	ki	ya	tay	

uzak	lık	 m
2
’ye	eşit	tir.	Bu	durumda	dalga	boyu,

      
m
2
	=	4	⇒ λ	=	8	cm	olur.

 Dal	ga	la	rın	yayılma	hı	zı,

	 	 V	=	λ.f

	 	 V	=	8.5	=	40	cm/s	=	0,4	m/s	olarak	bulunur.

8.

 Z

X

2 br

Y

2 br

2 br

	 X	ses	dalgasının	genliği,	 rX	=	2	br

	 Y	ses	dalgasının	genliği,	 rY	=	2	br

	 Z	ses	dalgasının	genliği,	 rZ	=	1	br

	 Dalgaların	şiddetleri	genlikleri	 ile	orantılıdır.	Buna	
göre,

  rX	=	rY > rZ			olduğundan	şiddetleri,

	 	 X	=	Y	>	Z	olur.

9. a)	Yankı	 b)	Tını	 c)	Rezonans

 d)	Frekans					

10. a) Yer	ka	bu	ğu	için	de	ki	kı	rıl	ma	lar	ne	de	niy	le	ani	ola
rak	or	ta	ya	çı	kan	 tit	re	şim	le	rin,	dal	ga	lar	hâ	lin	de	
ya	yı	la	rak	 geç	tik	le	ri	 or	tam	la	rı	 ve	 yer	 yü	ze	yi	ni	
sars	ma	sı	na	dep rem	de	nir.

a)	 Dep	re	min	na	sıl	oluş	tu	ğu	nu,	dep	rem	dal	ga	la	rı
nın	yer		yu	va	rlağı	için	de	ne	şe	kil	de	yayıldığını,	
öl	çü	 alet	le	ri	 ve	 yön	tem	le	ri	ni,	 ka	yıt	la	rın	 de	ğer
len	di	ril	me	si	ni	ve	dep	rem	ile	il	gi	li	di	ğer	ko	nu	la	rı	
in	ce	le	yen	bi	lim	da	lı	na	sismoloji	de	nir.

c) Yaralı	 değilseniz	 çevrenizdekilerin	 yaralı	 olup	
olmadıklarını	 kontrol	 ederek	 yaralılara	 yardım	
edin.	 Ayakkabılarınızı	 giyin.	 Bulunduğunuz	
yerin	 emniyetli	 olup	 olmadığını	 kontrol	 edin.
Gaz,	 su,	 elektrikle	 çalışan	 her	 şeyi	 kapatın.	
Panik	 yapmadan	 bina	 dışına	 çıkın.	 Güvenli	
bir	 yere	 geçip	 radyonuzu	 açın	 ve	 yetkililerin	
hayati	önem	taşıyan	açıklamalarını	dinleyerek	
uygulayın.	 Artçı	 sarsıntıları	 göz	 önüne	 alarak	
binanın	 hasar	 durumunu	 kontrol	 etmeden	 ve	
hasarsız	 olduğuna	 emin	 olmadan	 binanıza	
girmeyin.


