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1.

Uzay roketi

Uzay mekiği

Roketler, uç kısmı genellikle hava sürtünmesini azaltacak şekilde yapılmış, yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir
şeklindeki araçlardır. Oksijensiz ortamda çalışabilirler. Bu sayede uzayda kullanılabilirler. Roketler çalışmaları sırasında havaya gereksinim duymadan hareket yönünün ters yönünde sıcak gaz püskürterek hareket eder. Roketin
genelde ucunda bulunan yük kısmı bazen bir uydu, bazen de uzay aracı olabilir. Uzay roketleri tek kullanımlıktır.
Uzay mekikleri ise Dünya ile uzay istasyonları arasında astronotların ulaşımını sağlayan roket gibi havalanan, uçak
gibi yeryüzüne tekrar inebilen araçlardır. Günümüzde daha çok uzay mekikleri tercih edilmektedir.
Buna göre uzay roketleri yerine uzay mekiklerinin tasarlanmasının nedeni;
I. Uzay çalışmalarında zaman kaybını önlemek,
II. Yüksek maliyetlerin önüne geçmek,
III. Uzaya daha süratli yolculuk yapmak
ifadelerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız I.

2.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Türkiye’nin Uzayda Sahip Olduğu Aktif Haberleşme ve Gözlem Uyduları
GÖKTÜRK-2

TÜRKSAT 4B

RASAT

TÜRKSAT 4A

GÖKTÜRK-1

İşleyen Zeka Yayınları

TÜRKSAT 3A

Teknoloji geliştikçe insanlar ulusal ve uluslararası iletişimi kolaylaştırmak, uzay araştırmalarına yardımcı olmak için
Dünya’nın yörüngesine yapay uydular göndermişlerdir. Ülkemizin de aktif hâlde haberleşme ve gözlem uyduları
vardır ve bu uydular yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre tablodaki uydulardan haberleşme uyduları mavi, gözlem uyduları pembeye boyanırsa aşağıdaki
görünümlerden hangisi elde edilir?
A)

B)

C)

D)

7. Sınıf Fen Bilimleri
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1.
4.

Emin yıldızlar ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlıyor.
Küçük kütleli yıldızlar
sonunda; beyaz cüce
hâline gelirken, büyük
kütleli yıldızlar mutlaka
karadelik oluşturur.

Yıldızların yaşamlarına nasıl devam
edecekleri, başlangıçtaki kütlelerine
bağlıdır.

Yıldızlar bulutsu adı verilen gaz ve toz bulutlarından oluşur.

Yıldızlarda gerçekleşen enerji dönüşümü sonsuza kadar
sürer.

MALZEMELER
••  Kağıt havlu rulosu
••  Büyük ve küçük olmak üzere iki tane mercek
••  Yapıştırıcı
••  Karton
Kağıt havlu rulosunun ucuna mercek yerleştirilir
ve yapıştırıcı ile sabitlenir. Ardından karton, kâğıt
havlu rulosuna sığacak şekilde rulo hâline getirilir
ve küçük mercek uç kısmına yerleştirilip sabitlenir.
Sonrasında iki rulo uç uca getirilerek küçük olan
diğerinin içine doğru yerleştirilir. Böylece küçük rulonun büyük rulo içinde ileri geri hareket ettirilmesi
sağlanır.

Arkadaşı tabloda doğru olduğunu düşündüğü bilgileri yeşil kalemiyle, yanlış olduğunu düşündüğü
bilgileri kırmızı kalemiyle boyar ve aşağıdaki görünümü elde eder.

Yukarıda yapılan basit teleskop ile ilgili,
I. Hazırlanan teleskop çeşidi ışığın kırılması esasına dayalı optik bir teleskoptur.
II. Küçük rulonun büyük rulo içinde hareket ettirilmesi görüntünün netleşmesini sağlar.

Buna göre Emin’in arkadaşı kaç tane bilgiyi
doğru boyamıştır?
A) 4

B) 3

C) 2

III. Kullanılan merceklerden en az bir tanesi ince
kenarlı mercektir.

D) 1

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

İşleyen Zeka Yayınları

3.
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1.
5.

6.

Uzay çalışmaları başladığı günden bugüne kadar
uzaya pek çok araç gönderilmiştir ve gönderilmeye devam edecektir. İlk olarak 1957 yılında Sputnik
1 uzaya gönderilmiştir. Bugüne kadar ise yaklaşık
5250 roket, 7500 yapay uydu gönderilmiştir. Bu
araçlar gönderildikten bir süre sonra görevini tamamlamış ya da kullanım ömrü sona ererek uzayda
Dünya yörüngesinde kalmışlardır. Zamanla küçük
parçalara ayrışan bu hurda yığınları uzay kirliliğine
neden olmuştur.

Evrenin oluşumu ile ilgili geçmişten günümüze
genel olarak iki görüş vardır. Bu görüşlerden biri
1600’lü yıllarda yaşayan Newton’un Durağan Evren Teorisi’dir. Bu teoriye göre başlangıcı ve sonu
olmayan sonsuza dek sürecek olan hareketsiz bir
evren vardır. 1900’lü yıllarda ortaya atılan Büyük
Patlama Teorisi’ne göre ise evrenin bir başlangıcı
vardır ve evren sürekli genişlemektedir. Yapılan
araştırmalar ve gözlemler sonucu evrenin genişlediğine ve büyük bir patlama sonucunda 15 milyar yıl
önce oluştuğuna dair kanıtlara ulaşılmıştır.

Aşağıda uzay kirliliğinin oluşturabileceği sonuçlar
ile ilgili bazı yorumlar verilmiştir.
•• 

Bu kirlilik uzay yürüyüşü yapan astronotlar için
hayati tehlike oluşturabilir.

•• 

Uzay kirliliği, enkaz parçalarının birbirine çarpması sonucu görevi devam eden uydulara zarar
verebilir.

•• 

Gelecekte bu çöplerin miktarının artması astronomi faaliyetlerinde kesintiye yol açabilir.

•• 

Uzayda oluşan bu parçalar yeryüzüne düşerek
canlılara zarar verebilir ya da ciddi hasarlara yol
açabilir.

Buna göre bu görüşlerle ilgili,
I. Yeni yapılan araştırmalar Durağan Evren Teorisi’nin bir kısmının geçerliliğini kaybetmesine yol
açmıştır.
II. Büyük patlama teorisi ile evrenin oluşumuna
dair kanıtlar elde edilmesi daha önceki teorileri
bilimsel olmaktan çıkarmıştır.
III. Büyük Patlama Teorisi tamamen doğrudur ve
geçerliliğini daima koruyacak olan bir teoridir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) 1

7. Sınıf Fen Bilimleri

B) 2

C) 3

D) 4

İşleyen Zeka Yayınları

Buna göre bu yorumlardan kaç tanesi doğrudur?
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A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

1.
8.

7.

Gazete Haber
Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibi bugüne kadar Türkiye’nin
birçok dağlık bölgesinde uzay gözlemlerinin
yapılabileceği alanların belirlenebilmesi için
ölçümler yaptılar. Yapılan ölçümler sonunda,
uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık
noktanın, Beyşehir Gölü’nün batısında, Toros
Dağları’nın kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşen Yenişarbademli ilçesindeki
1700 metre yükseklikteki Melikler Yaylası olduğu belirlendi. Bölgede düzenlenen gökyüzü
şenliğinde, gece teleskoplarla birçok gözlem
yapıldı. Ayrıca Prof. Dr. Ethem Derman bu bölgeye Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı
yapılması yönünde proje girişimlerinin başlatıldığını duyurdu.

Bugün telefonlarımızda, araçlarımızda kullandığımız Uydu Konum Belirleme Sistemi (GPS) bir uzay
teknolojisi ürünüdür. 1978 yılında ABD Savunma
Bakanlığı’na bağlı olarak yapılan askeri çalışmalar
ile ortaya çıktı. Bu sistemin ilk kuruluş hedefi tamamen askeri amaçlar kapsamındaydı. Bu sistem,
ABD Savunma Bakanlığı’na ait, yörüngede sürekli
olarak dönen 24 uydudan oluşur. Bu uydular radyo
sinyalleri yayarlar ve yeryüzündeki GPS alıcısı, bu
sinyalleri alır. Böylece konum belirlenmesi mümkün
olur. Daha sonraları GPS sistemi sivil kullanıma da
açılmış ve daha da geliştirilmiştir.

Yukarıda verilen habere göre karanlık bölge
araştırmalarının yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortam karanlığı arttıkça gök cisimlerinden gelen
ışık teleskop tarafından daha iyi toplanır.

Buna göre GPS sistemi ile ilgili,

B) Bölgenin daha karanlık olması, gece yapay ışığın istenilen düzeyde oluşturulmasına imkan verir.

I. GPS sistemi uzay araştırmalarına bağlı olarak
ortaya çıkmıştır.
II. GPS sisteminin kullanımı daha önceden planlanmayan alanlara da kaydırılarak insanlığın
hizmetine sunulmuştur.

C) Karanlığın fazla olması bölgede kurulan teleskopların gece daha çok ışık yaymasına olanak
sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

İşleyen Zeka Yayınları

III. GPS sisteminde Dünya yörüngesine gönderilen
uydular sayesinde veri aktarımı yapılmaktadır.
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D) Gözlem yapılan bölgenin daha karanlık olması
bölgede daha az insan olmasını sağlar.

7. Sınıf Fen Bilimleri

1.
10. Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi hücre olarak adlandırılır. Bütün canlılar hücre adı
verilen yapılardan oluşmuştur. Çıplak gözle görülemeyen hücre mikroskop adı verilen aletle defalarca
büyütülerek gözlemlenebilmektedir.

9.

Ejderha takım
yıldızı

Bazı yıldızların doğrular çizilerek birbiriyle birleştirilmesiyle oluşan yıldız kümelerine takımyıldız denir.
Yukarıdaki görselde Ejderha Takımyıldızı yer almaktadır. Bu örnek dışında Uluslararası Astronomi
Birliği tarafından kabul edilmiş 88 tane takımyıldız
bulunmaktadır. İnsanlar takımyıldızlarını farklı cisimlere veya hayvan figürlerine benzetmişlerdir.

1. Hücre

2. Hücre

Mehmet hazırladığı hücre örneklerini mikroskopta
incelerken yukarıdaki görüntüleri elde etmiştir.
Buna göre bu hücrelerle ilgili,

Buna göre takımyıldızlar ile ilgili,

II. Takım yıldızlarını oluşturan yıldızlardan büyük
görünenler Dünya’ya daha yakındır.

II. 1. hücrenin kloroplasta sahip olduğu, 2. hücrenin ise kloroplastının olmadığı söylenebilir.

III. Takım yıldızlar birbirlerine çok yakın olan yıldızlardan oluşur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

III. 2. hücre sentrozom bulundurduğu için bölünebilirken, 1. hücrede bu organel bulunmadığı için
bölünme gerçekleşemez.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

C) II ve III.

D) I, II ve III.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

İşleyen Zeka Yayınları

I. Bazı takım yıldızlar insanların geceleri yön bulmasına yardımcı olabilir.

I. Her iki hücrede de hücrenin temel kısımları olarak bilinen çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı
yer almaktadır.

7. Sınıf Fen Bilimleri
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1.
12.

11.

Yıldızlar, meteorlar, kuyruklu yıldızlar, uydular, karadelikler, nebulalar ve gezegenler gibi gök cisimlerinden oluşan uzay adaları galaksi (gök ada) olarak
adlandırılır. Bir galakside 10 milyondan 1 trilyona
kadar yıldız bulunabilmektedir. Ayrıca son bulgulara
göre evrende 200 milyar galaksinin olduğu tahmin
edilmekteyken Hubble uzay teleskobu ile gözlemevlerinden elde edilen veriler ışığında, bu sayının
sanılandan 10 kat fazla olduğu belirlendi. 2 trilyon
galaksiden bahsetmek baş döndürücüdür ve uzayı
uçsuz bucaksız yapmaktadır.

1608 yılında Hans Lippershey iki basit merceği bir
tüp içinde birleştirerek ilk teleskopu oluşturmuştur.
Günümüze kadar uzaya meraklı birçok insan tarafından geliştirilen teleskoplar uzaya merakı daha da
artırmış ve yeni bilgiler edinilmesinde rol oynamıştır. Ayrıca teknolojinin de gelişmesiyle farklı teleskoplar ortaya çıkmıştır. Aynalı teleskop ve mercekli
teleskoplar optik teleskop sınıfında yer alan teleskoplardır.
Optik teleskoplarla ilgili,
I. Aynalı teleskoplarda kullanılan ayna çeşidi ışığın yansıyarak bir noktada toplanmasını sağlar.

A) Gök adalar farklı sayıda yıldız ve diğer gök cisimlerini içermektedir.

II. Mercekli teleskoplarda kullanılan mercek çeşidi
ışığın kırılarak bir noktada toplanmasını sağlar.

B) Teknolojik gelişmeler gök adalar hakkında yeni
bilgiler edinilmesini sağlamıştır.

III. Optik teleskoplarla geceleri Ay ve yıldızlar gündüzleri ise Güneş rahatlıkla gözlemlenebilir.

C) Gök adalarla ilgili ulaşılan bilgilerde son noktaya
gelinmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

D) Gök adalarda bulunan gök cismi çeşitleri şu anki
bilgilere göre aynıdır.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

İşleyen Zeka Yayınları

Buna göre gök adalarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

13. Bir binanın nelerden oluştuğu incelenirse karşımıza en küçük birim olarak tuğla çıkar. Tuğlalar aynı görev için yan
yana ve üst üste dizilerek duvarı oluşturur. Dört tarafı duvarla çevrili birim odayı oluşturur. Her bir oda farklı göreve
sahiptir ve odalar bir araya gelerek daireyi oluşturur. Farklı daireler bir araya geldiğinde ise karşımızda bir bina
vardır.
Yukarıda bir binayı oluşturan birimler verilmiştir. “Bina -Daire-Oda-Duvar-Tuğla” arasındaki ilişki, bir canlıyı
oluşturan yapılarla eşleştirilmek istenirse aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
Bina

Daire

Oda

Duvar

Tuğla

A)

hücre

doku

organ

sistem

organizma

B)

organizma

sistem

organ

doku

hücre

C)

sistem

organ

organizma

hücre

doku

D)

organizma

organ

sistem

doku

hücre
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1.
14.

15.

Kulak termometresi bir uzay teknolojisi ürünüdür.
Standart cıva termometrelerinin okunma süresi
uzundu. Hastanelerde ateş ölçme süresinin azaltılması gerekiyordu. Bir firma 1991 yılında kulağın
içine yerleştirilen infrared termometreler ile bunu
başardı. NASA’nın infrared teknolojisiyle yıldızların
sıcaklığını ölçtüğünü öğrenen bu firma NASA’nın
laboratuarıyla birlikte, termometre olarak işlev gören infrared sensörü geliştirdi. Bu sayede hastanelerdeki termometreler artık, 2 saniyeden daha kısa
sürede ateş ölçebilmektedir.

DNA

Yukarıda iki farklı hücre tipindeki DNA molekülü
gösterilmiştir. Bu hücrelerle ve DNA molekülü ile
ilgili öğrenciler bazı bilgiler verirler.

Efekan

Buna göre kulak termometresinin ortaya çıkışı
dikkate alındığında,
I. Bütün teknolojik cihazlar uzay teknolojisi sayesinde ortaya çıkmıştır.

Doğukan

II. Uzay teknolojisini yakından takip etmek günlük
hayata uygun teknolojik ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmaktadır.
III. Uzay için geliştirilen teknolojiler Dünya’daki teknolojinin daha kısa sürede gelişmesine katkı
sağlamaktadır.

Batuhan

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Hücre bölünmesi öncesinde
DNA molekülü kendini eşledikten
sonra kısalıp kalınlaşır ve etrafında oluşan protein kılıfla birlikte
kromozom adını alır.
Canlıya ait göz rengi, ten rengi,
saç şekli gibi kalıtsal bilgiler gen
adı verilen DNA parçalarında yer
alır.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgi doğrudur?

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II.

Hücredeki kalıtsal yapı, bazı
hücre tiplerinde sitoplazmaya
dağılmış halde bulunurken,
bazı hücre tiplerinde çekirdekte
bulunur.

A) Yalnız Efekan
B) Efekan ve Doğukan
C) Doğukan ve Batuhan

İşleyen Zeka Yayınları

D) Efekan, Doğukan ve Batuhan

7. Sınıf Fen Bilimleri
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1.
16.
1665 yılında Robert Hooke
hazırladığı mikroskopla
şişe mantarını inceler ve
gördüğü içi boş odacıklara
“hücre” adını verir.

Günümüzde
hücre ile ilgili
çalışmalar hâlen
devam etmektedir.

1674’te Antonie
Van Leeuwenhoek,
ilk canlı hücreleri
mikroskop yardımıyla
gözlemler.

1931’de elektron mikroskobunun icadıyla
hücrenin iç yapısı
ile ilgili yeni bulgular
ortaya çıkarılır.

1828’de Robert
Brown hücrelerin
içindeki küresel yapıyı çekirdek olarak
adlandırır.

1900’lü yıllarda hücre
yapısı daha detaylı incelenerek hücre içindeki
mitokondri, golgi cisimciği
gibi yapılar tanımlanır.

1838’de Matthias
Schleiden çekirdeğin
hücredeki faaliyetlerde ve gelişiminde rol
aldığını belirtir.

1858’de Rudolf Virchow hücrelerin daha önceki hücrelerin bölünmesiyle oluştuğunu
söylemiş ve hücre teorisini
ortaya koymuştur.

Yukarıda hücrenin geçmişten günümüze kadar gelişimi ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Buna göre verilen bilgiler incelendiğinde,
I. Teknolojinin ve mikroskobun gelişmesiyle hücre hakkında yeni bilgiler elde edilmesi bilimsel bilginin değişebileceğini göstermektedir.
II. Geçmişten günümüze kadar hücre hakkında elde edilen yeni bilgiler, bir önceki bilgiyi daima doğrular niteliğe
sahiptir.
III. Gelecekte daha gelişmiş mikroskopların bulunması ve yapılan yeni araştırmalar hücre hakkında yeni bilgilerin
ortaya çıkmasını sağlayabilir.
yorumlarından hangilerine ulaşılamaz?
B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

İşleyen Zeka Yayınları

A) Yalnız II.
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1.
17. Mikroskop kullanılarak hücre ile ilgili yapılan gözlemlerde, sitoplazmada yaşamsal faaliyetleri yürüten organel adı verilen birimlere rastlanır. Bu birimlerin hücre dışında yaşamını sürdüremediği ya da bir süre sonra öldüğü gözlemlenir. İlkel yapılı hücrelerde
ise çekirdeğe ve ribozom harici organellere rastlanmaz. Ancak yine de yaşamsal faaliyetler devam eder. Belli bir süre sonra hücrenin hacmi artar, büyür ve gelişir. Ardından
bölünmek için hazırlıklar başlar.
Yukarıda hücre ile ilgili bilgileri okuyan Ayşe aşağıdaki tabloya bazı yorumlar yazar.
Mikroskop ile hücrenin iç kısmı detaylı olarak incelenebildiğine göre hücre zarı saydam bir yapıya sahiptir.
Organeller hücre dışında yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilseydi hücre canlılık özelliği gösteren
en küçük birim olamazdı.
Çekirdeği olan hücrelerde organellerin gerçekleştirdiği yaşamsal faaliyetler, ilkel yapılı hücrelerde hücre zarında
gerçekleşmektedir.
Yeni hücrelerin oluşumu bölünme ile gerçekleştiğine göre bir canlıda daha önce var olan hücreler bölünme
sonucu oluşmuştur.
Buna göre Ayşe’nin yorumlarından doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi kullanılırsa aşağıdakilerden
hangisi elde edilir?
A) D, D, Y, Y

B) D, Y, D, D

C) D, D, Y, D

D) D, D, D, D

18. Galaksiler şekillerine göre eliptik, sarmal, düzensiz ve çubuklu sarmal olmak üzere dört çeşittir. Andromeda Galaksi’si, Güneş Sistemi’nin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksi’sine en yakın olan galaksidir.
Samanyolu ve Andromeda Galaksileri ile ilgili öğrenciler aşağıdaki bilgileri veriyorlar.

İşleyen Zeka Yayınları

Her iki galaksi de şekillerine göre
çubuklu sarmal galaksi çeşidinde
yer alır.
Efekan

Her iki galakside de aynı sayıda
yıldız ve gezegen bulunmaktadır.

Her ne kadar Samanyolu’na en yakın
galaksi, Andromeda olsa da aradaki
mesafe çok uzaktır.
Selin

Andromeda Galaksisindeki bir yıldız
teleskopla şu an incelenebilseydi bu
yıldızın on binlerce yıl önceki hâli
gözlemlenmiş olurdu.
Pelin

Doğukan

Buna göre kaç öğrencinin verdiği bilgi doğrudur?
A) 1

7. Sınıf Fen Bilimleri

B) 2

C) 3
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D) 4

1.
19. Bilgi: Canlının canlılık, özelliği gösteren en küçük yapı birimi olan hücre, belli görevleri birlikte yapmak üzere bir
araya gelerek dokuyu, dokular birleşerek organı oluşturur. Organlar sistemi oluştururken başka organlarla bir arada
çalışır ve tüm sistemler bir araya geldiğinde organizmayı oluşturur.

1

2

3

4

5

Yukarıdaki görselde insanda yer alan yapılar numaralandırılmıştır.
Buna göre numaralandırılmış görsellerin büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) 3 - 2 - 5 - 4 - 1

B) 1 - 2 - 4 - 5 - 3

C) 1 - 4 - 5 - 2 - 3

D) 3 - 5 - 2 - 4 - 1

20.
Küçük kütleli ise

Nebula

Ön yıldız

Beyaz
cüce

Kızıl dev

Anakol
yıldız

Gezegenimsi
bulutsu

İşleyen Zeka Yayınları

Yıldızların yaşam süreci tüm diğer yıldızlar gibi bulutsu adı verilen gaz ve toz bulutu ile başlar. İlk olarak ön yıldız
oluşur. Ön yıldızdan sonra Anakol yıldız oluşur. Oluşan yıldız parlak bir ışık saçar ve hidrojen kaynağını yavaş yavaş tüketir. Büyümeye devam ederken çekirdeğindeki hidrojenler helyumlara dönüşür ve çok fazla miktarda enerji
açığa çıkar. Güneş de bir anakol yıldızıdır. Anakol yıldızından sonra kızıl deve dönüşür ve kızıl devden sonra gezegenimsi bulutsuya dönüşür. Evrenin sonunda onlar da beyaz cüceye dönüşür. Ölen yıldızlar arkalarında toz ve gaz
bulutu bırakır ve bunlar da sonunda bulutsu hâlini alır.
Yukarıda küçük kütleli bir yıldızın yaşamı anlatılmıştır.

Buna göre küçük kütleli bir yıldızın yaşamı ile ilgili,

I. Küçük kütleli yıldız yaşam sürecinin en aktif döneminde daha çok enerji saçmaktadır.
II. Ölen yıldızlar tekrar bulutsuyu oluşturduğuna göre bu bir yaşam döngüsü oluşturur.
III. Anakol Yıldız’ın bir yıldızın yaşamında orta dönemlere geldiğini düşünülürse Güneş orta yaşta bir yıldızdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.
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D) I, II ve III.
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Bu testte 20 soru vardır. Önerilen süre 40 dakikadır.

1.

2.

İnsanlar eski çağlardan beri uzaya merak duymuş ve çeşitli yöntemlerle uzayı gözlemlemeye çalışmışlardır. Geçmiş yıllarda çıplak gözle yapılan gözlemler teleskobun icat edilmesi ile hız kazanmıştır. Teleskopların geliştirilmesi
ve çeşitli uzay araçlarının üretilmesiyle uzayın derinlikleri keşfedilmeye başlanmış ve birçok gök cismini görebilme
imkanı elde edilmiştir. Uzay çalışmalarının hız kazanması bazı teknolojik ürünlerinde yaşamımıza girmesini sağlamıştır.
Aşağıda bu teknolojik ürünlerden bazıları verilmiştir.

Evlerde ısı kaybını engellemek için
kullanılan yalıtım malzemeleri, ilk
olarak uzay araçlarını radyasyondan korumak amacıyla geliştirilmiştir.

Besin saklama yöntemlerinden
biri olan dondurma işlemi, NASA
tarafından astronotların yiyeceklerini uzun süre saklamaları için
geliştirilen bir yöntemdir.

Uzay araçlarının enerjisini sağlamak için Güneş enerjisini elektrik
enerjisine dönüştüren güneş
panelleri üretilmiştir.

Yukarıda verilen bilgilere ve örneklere göre,
I. Uzay araştırmaları sırasında üretilen bazı teknolojik ürünler günlük yaşamımızı kolaylaştırmıştır.
II. Teknolojinin ilerlemesi uzay çalışmalarını hızlandırmıştır.
III. Günümüzde uzay araştırmaları ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

2.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Eşeyli üreyen canlıların üreme ana hücresinden üreme hücrelerini oluşturan bölünmeye mayoz bölünme denir.

Kromozom
Sayısı

Hücre
Sayısı
4

2n
n

1

İşleyen Zeka Yayınları

Bir üreme ana hücresi mayoz bölünme geçirdiğinde;

Zaman
I

Kalıtsal
Çeşitlilik

Zaman

Zaman
II

III

grafiklerinden hangileri çizilebilir?
A) I ve II.

7. Sınıf Fen Bilimleri

B) I ve III.

C) II ve III.
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D) I, II ve III.

2.
3.

5.

Ulusal ve uluslararası iletişimi kolaylaştırmak, uzay
araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla Dünya yörüngesine yerleştirilen uzay araçlarına yapay uydu
denir. Bir çok ülke kendi yapay uydusunu yapıp
Dünya yörüngesine yerleştirmiştir. Türkiye’de bu
ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’nin uzayda
3 haberleşme uydusu, 3 gözlem ve keşif uydusu olmak üzere toplam 6 tane aktif uydusu vardır.
Aşağıda ülkemize ait aktif yapay uydular verilmiştir.
Türksat
3A

Türksat
4A

Türksat
4B

TÜRKIYE’NIN UZAY FILOSU

Rasat

Göktürk 1

Göktürk 2

Yukarıda teleskoplarla ilgili bilgiler verilmiştir.

Buna göre ülkemiz bu yapay uydulardan;

Buna göre teleskoplarla ilgili olarak,

I. Haberleşme ve TV yayınlarının sağlanmasında,

I. Teleskoplar sayesinde gök cisimleri daha yakından ve daha net bir şekilde gözlemlenerek
bunlar hakkında bilgiler edinilebilmiştir.

II. Doğal afetlerin etkisinin belirlenmesinde,
III. Çevresel değişiklerin takip edilmesinde, haritacılık ve şehircilik planlanmasında

II. Teleskop sayesinde uzaydaki tüm gök cisimleri
gözlemlenebilmiştir.

alanlarından hangilerinde yararlanır?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Genellikle silindirik bir tüp içine yerleştirilmiş
mercek ve aynalardan oluşan gözlem araçlarına teleskop denir. 1608 yılında Hans Lippershey iki basit merceği bir tüp içinde birleştirerek
ilk teleskobu yapmıştır. Astronomide kullanılan
ilk teleskobu ise Galileo yapmıştır. Teleskopların geliştirilmesiyle birlikte uzay araştırmaları da
hız kazanmıştır. Günümüzde en yaygın kullanılan teleskop çeşidi optik teleskoplardır. Optik
teleskoplarda mercek ve ayna kullanılır. Aynalı
teleskopta uzaydan gelen ışınlar çukur ayna tarafından toplanıp ilgili kısma yansıtılırken mercekli teleskoplarda uzaydan gelen ışınlar ince
kenarlı mercek tarafından toplanarak kırılmaya
uğratılır. Optik teleskopların dışında; radyo teleskopları, X - ışın teleskopları, kızıl ötesi teleskoplar gibi çeşitleri de vardır.

III. Aynalı teleskoplarda ışınlar yansıtılırken, mercekli teleskoplarda ışınlar kırılmaya uğratılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel şekilli doğal gök cisimlerine yıldız denir. Yıldızlar merkezlerinde meydana gelen patlamalar sonucunda enerji
üreterek ısı ve ışık yayarlar.
Buna göre yıldızlarla ilgili olarak,
I. Yıldızlar arasındaki mesafe çok fazla olduğu
için bu mesafe ışık yılı ile ifade edilir.
II. Yıldızlar, sıcaklıklarına göre farklı renklere sahiptir.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

İşleyen Zeka Yayınları

4.

A) I ve II.

III. Yıldızların farklı parlaklıkta görülmesinin nedeni, yıldızların büyüklüklerinin ve Dünya’ya olan
uzaklıklarının farklı olmasıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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2.
6.

		

Dünya’nın ilk yapay uydusu Sputnik 1, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından fırlatılmıştır. Yapay uydular
yeryüzünden yörüngelerine roketlerle gönderildiler. 1957 yılından günümüze kadar uzaya fırlatılan uydu sayısının
yaklaşık 7000 civarında olduğu bilinmektedir. Bu uydulardan yaklaşık 1000 kadarının görevini devam ettirdiği bilinmektedir. Görevini yitirmiş uyduların yanında çeşitli uzay araçlarına ait atıkların da uzayda yer alması bilim insanlarını uzay kirliliği konusunda endişelendirmektedir.
Buna göre,
I. Uydular; haberleşme, konum belirleme ve hava durumu tahminlerine veri oluşturma gibi amaçlar için kullanılır.
II. Uzay kirliliğine sadece görevini yitirmiş uydular sebep olur.
III. Uzay kirliliği gelecekte uzay araştırmaları için sorun oluşturabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

7.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Aşağıda hücrede art arda gerçekleşen iki bölünme sonucu kromozom sayısındaki değişim ile ilgili grafikler verilmiştir.
Kromozom Sayısı

Kromozom Sayısı

2n

2n

Önce Sonra

1. Bölünme

İşleyen Zeka Yayınları

n
Önce Sonra

2. Bölünme

Grafikleri inceleyen Emre bu bölünmelerle ilgili aşağıdaki bilgileri yazıyor.
• 1. bölünme öncesinde DNA kendini bir kez eşlerken, 2. bölünme öncesinde DNA kendini iki kez eşler.
• 1. bölünme sonucu 2 hücre oluşurken, 2. bölünme sonucu 4 hücre oluşur.
• 1. bölünmede gerçekleşen parça değişimi kalıtsal çeşitliliği sağlar, 2. bölünmede ise parça değişimi görülmez.
• 2. bölünmede çekirdek ve sitoplazma bölünmesi ikişer kez gerçekleşirken 1. bölünmede birer kez gerçekleşir.
Buna göre bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1

7. Sınıf Fen Bilimleri

B) 2

C) 3
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D) 4

2.
9.

Bir teleskop modeli tasarlamak isteyen Sami teleskop ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıp aşağıdaki bilgileri edinmiştir.
Teleskop
açıklığı

Bulucu
dürbün

Teleskop
tüpü
Kundak

Üç ayak

BIG BANG
Evren, yaklaşık 13,7
milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan büyük bir patlama
ile oluşmuştur. Evrenin
başlangıcında çevrenin
sıcaklığı yaklaşık 5,5 milyar santigrat derece idi.
Evren atom altı parçacıklar olan proton, nötron ve
elektronlar gibi çok çeşitli parçacıkları içermektedir. Evrenin soğumaya başlamasıyla birlikte hacmi de artmaya başladı. Ünlü gök bilimci Edwin
Hubble, 1929 yılında galaksilerin hem birbirlerinden hem de Dünya’dan uzaklaştığını keşfetti. Bu
sayede evrenin oluşumundan günümüze kadar
sabit kalmayıp sürekli genişlediğini ispatladı.

Netlik ayar
tekerleği

Göz merceği: Göz merceği ile düzeltilen görüntü,
göz ile görülebilir hâle getirilir.
Bulucu dürbün: Teleskop üzerinde bulunan basit
bir dürbündür.
Netlik ayar tekerleği: Görüntünün netlik ayarının
yapılmasını sağlar.
Kundak: Teleskobun yatay ve dikey hareket etmesini sağlar.

Buna göre evren ile ilgili olarak,
I. Big Bang Teorisi’ne göre evren hareketlidir ve
sürekli genişlemektedir.

Teleskop açıklığı: Teleskobun gözlem yapılan bölgeden ışığı toplayan kısmıdır.

II. Günümüzde evrenin oluşumu ile ilgili tüm bilgilere ulaşılmıştır.

Mukavva karton, 20 mm ve 40 mm çaplarında mercekler ve çeşitli malzemelerle teleskobunu tasarlamaya başlayan Sami, tasarlayacağı teleskobun
daha fazla ışık toplamasını planlamaktadır.
Buna göre Sami, hangi teleskop parçası üzerinde işlem yapmalıdır?
A) Bulucu dürbün
B) Netlik ayar tekerleği
C) Teleskop açıklığı
D) Kundak

Üzerinde yaşadığımız Dünya’yı, gezegenleri, yıldızları, doğal uyduları, bulutsuları, galaksileri ve uzayı
kapsayan sonsuz boşluğa evren denir. Evrenin sınırları keşfedilmediği için sonsuz büyüklükte kabul
edilir. Evrenin oluşumu ile ilgili çeşitli teoriler bulunmaktadır. Aşağıda bu teorilerden biri olan Büyük
Patlama (Big Bang) Teorisi hakkında bilgi verilmiştir.

Göz
merceği

III. Big Bang Teorisi’ne göre evrenin bir başlangıcı
vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
İşleyen Zeka Yayınları

8.
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A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

7. Sınıf Fen Bilimleri

2.
10. Geceleri gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz parlak noktalar Dünya’ya çok uzak olan yıldızlardır. Yıldızlarında bir
yaşam süreci vardır. Yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler. Yıldız oluşum sürecinin başlangıcında; uzay
boşluğunda bulunan gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu kümeye bulutsu denir. Bulutsular, yıldızların ham maddesidir. Bazı bulutsular parlak, bazıları ise karanlık gözlemlenir.
Buna göre gökyüzündeki en parlak ve Dünya’ya en yakın bulutsu aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

Atbaşı Bulutsusu

Tarantula Bulutsusu

C)

D)

Orion Bulutsusu

Kelebek Bulutsusu

11. Yıldızlardan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından, kara deliklerden, gezegenler ve doğal uydulardan oluşan dev
sistemlere galaksi adı verilir. Güneş ve çevresindeki sekiz gezegen Samanyolu Galaksisi’nde yer alır. Samanyolu
Galaksisi’ne en yakın galaksi ise Andromeda Galaksi’sidir.

Buna göre galaksilerle ilgili olarak,

İşleyen Zeka Yayınları

Aşağıda bazı galaksi çeşitleri verilmiştir.

I. Galaksilerin yapısında bulunan yıldız sayıları birbirine eşittir.
II. Galaksiler genel olarak aynı şekle sahiptir.
III. Bazı galaksiler çıplak gözle görülebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III.

7. Sınıf Fen Bilimleri

B) I ve II.

C) I ve III.
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D) II ve III.

2.
12.

13.

●
★

Ê Amip hücreleri mitoz bölünme geçirerek sayılarını artırabilir.
▲

Hayvan hücresi

Yukarıda hücrenin temel kısımları sembollerle gösterilmiştir.
Ê Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeni
kuyruk mitoz bölünme ile oluşur.

Bu kısımlarla ilgili olarak aşağıda verilen öğrenci ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hatice: ▲, hücreleri çepeçevre saran canlı, esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir.

Yukarıda mitoz bölünme ile gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.

B) Nazlı: ★, yarı akışkan ve yarı saydam bir yapıya
sahiptir. Büyük bir bölümü sudan oluşur.

Verilen örneklerden mitoz bölünme ile ilgili olarak çıkarılabilecek sonuçlar arasında,

C) Eren: ●, hücrede yaşamsal faaliyetlerin yönetim merkezidir.

I. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi
sağlar.

D) Mesut: ★ ve ● yapıları tüm canlı hücrelerde bulunurken, ▲ yapısı tüm canlı hücrelerinde bulunmayabilir.

II. Mitoz bölünme tüm canlı hücrelerinde görülür.
III. Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda onarımı
sağlar.
hangileri yer alır?
B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

İşleyen Zeka Yayınları

A) I ve II.

14. Aşağıda mitoz bölünmede gerçekleşen evreler karışık olarak verilmiştir.

1

2

3

4

Buna göre bu evrelerin gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 2 - 1 - 3 - 4

B) 2 - 4 - 1 - 3

C) 4 - 2 - 1 - 3
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D) 4 - 3 - 1 - 2
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