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 Uzay Araşt ı rmalar ı

1. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi astrono-
mide kullanılan ilk teleskobu yapmıştır?

A) Copernicus B) Batlamyus

C) Kepler D) Galileo

2. s. Uzay araştırmalarında kullanılan ilk telesko- 
  bu yapmıştır.

 H. Uzaya giden ilk insan olma ünvanına sahiptir.

Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki bilim in-
sanlarından hangilerine aittir?

            s                        H            

A) Galileo Neil Armstrong

B) Hans Lippershey Yuri Gagarin

C) Galileo Yuri Gagarin

D) Hans Lippershey Neil Armstrong

3. Aşağıdaki bilginlerden hangisi, Ay’ın ilk harita-
sını çıkarmıştır?

A) Ali Kuşcu

B) Uluğ Bey

C) Giyaseddin Cemşid

D) Muinuddin Kâşi

4. 16 Temmuz 1969’da Apollo 11 adlı uzay aracı ile 
Ay’a ilk kez gidilmiştir.

Buna göre, bu uzay aracında aşağıdaki astro-
notlardan hangisi bulunmaz?

A) Neil Armstrong

B) Edwin Aldrin

C) Micheal Collins

D) Yuri Gagarin

5.  

Mercekli teleskop Aynalı teleskop

Hubble teleskobu Radyo teleskobu

Yukarıda verilen teleskoplardan kaç tanesi 
uzay araştırmalarında kullanılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Yapısında ................ kenarlı mercek kullanılan te-
leskoplara ................ teleskop denir.

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yer-
lere sırasıyla aşağıda verilen kelimelerden 
hangileri gelmelidir?

A) ince - mercekli B) kalın - mercekli

C) kalın - aynalı D) ince - aynalı

7. Aşağıda verilen araçlardan hangisi gök cisim-
lerini gözlemlemek amacıyla kullanılır?

      
A) B)

C) D)ÖRNEKTİR
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Uzay Araştırmaları

8. 

I II

III

Yukarıda verilen uzay gözlem araçlarının ad-
ları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

.       I       . .       II       . .       III       .

A) Radyo
teleskop

Uzay
teleskobu

Mercekli
teleskop

B) Mercekli
teleskop

Uzay
teleskobu

Radyo
teleskop

C) Uzay
teleskobu

Mercekli
teleskop

Radyo
teleskop

D) Mercekli
teleskop

Radyo
teleskop

Uzay
teleskobu

9. Uzay araştırmaları için geliştirilen alet ve tekno-
lojiler günlük hayata uyarlanarak farklı alanlarda 
kullanılmıştır.
• Astronotların kullandığı besin maddeleri ile; 

bebek mamaları

• İtfaiyecilerin kullandığı oksijen tüpleri, telsizler 
ve ısıya dayanıklı kıyafetler.

• Yapay kalp pompası, uydu konum belirleme 
sistemi (GPS), güneş enerji panelleri, şarjlı 
aletler ve mikroçipler gibi yüzlerce buluş uzay 
teknolojilerinin hayatımıza sunduğu kolaylık-
lardır.

Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Uzay araştırmaları esnasında üretilen araç 
ve gereçler insanoğlunun hayatını kolaylaş-
tırmıştır.

B) Uzay araştırmaları sayesinde tıp alanında 
yeni malzemeler elde edilmiştir.

C) Uzay araştırmaları bir çok alanda yeni ürün-
lerin ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır.

D) Uzay araştırmaları sonucu sadece tıp ve itfa-
iyecilik alanında ürünler ortaya koymuştur.

10. Aşağıda bir gözlemevi verilmiştir.

 

Buna göre, gözlemevlerinin bulunduğu yerin 
aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması bekle-
nir?

A) Şehir merkezlerinde olan alçak yerler.

B) Şehir merkezlerinde olan yüksek yerler.

C) Şehir merkezlerinden uzakta olan alçak yer-
ler.

D) Şehir merkezlerinden uzakta olan yüksek 
yerler.

11. Işık kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Işık kirliliği hızlı nüfus artışına bağlı olarak art-
maktadır.

B) Işık kirliliği ekonomik açıdan zararlıdır.

C) Işık kirliliği sadece insanlara zarar verir.

D) Işık kirliliği uzay araştırmalarına zarar verir.

12.  I. Devlet Meteoroloji İstasyonu

II. Kandilli Rasathanesi

III. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

Yukarıda verilenlerden hangileri, ülkemizde 
teleskoplardan faydalanılarak uzayla ilgili 
araştırmaların yapıldığı yerlerdendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

ÖRNEKTİR
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1. 
Gözlemevleri şehir 

merkezlerinde ve ışıklı 
yerlerde kurulur.

Yapay uydular uzay 
kirliliğine sebep olur.

Ay’a ilk ayak basan 
astronot Neil Armst-

rong’dur.

Uzay çalışmala-
rında kullanılan ilk 
teleskobu Galileo 

yapmıştır.

Yukarıda verilen tablodaki bilgilerden doğru 
olanlar taranacaktır.

Buna göre tablonun son hali aşağıdakilerden 
hangisi gibi olur?

A)                B) 

C)                D) 

2. Yapay uydularla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Uzay araştırmalarına yardımcı olur.

B) Başka gezegenler ile ilgili bilgi toplar.

C) Astronotların uzaya çıkmasını sağlar.

D) Dünya üzerinde iletişim kurulmasını sağlar.

3. •  Dünya yörüngesinde dolaşan büyük uzay 
araçlarıdır.

•  İçinde astronotların yaşayabileceği ortamda 
bulunur. 

• Uzayda laboratuvar olarak kullanılır.

Yukarıda özellikleri verilen uzay aracı aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Uzay Roketi

B) Uzay İstasyonu

C) Uzay Mekiği

D) Uzay Sondası

4. Uzay roketlerinin sadece bir defa kullanılması 
maliyetin yükselmesine ve zaman kaybına sebep 
oluyordu. Bilim insanları, roket gibi havalanan 
ve uçak gibi iniş yapabilen, tekrar kullanıla-
bilen bir araca ihtiyaç duydular. Bu ihtiyaç, ilk 
uzay mekiğinin üretilmesiyle karşılanmış oldu. 
İlk uzay mekiğinin 1981 yılında kullanılmasıyla 
yüksek maliyetlerin ve zaman kaybının önüne 
geçildi. İlk uzay mekiği Columbia (Kolumbiya) 
adını taşıyordu.

 Parçada verilenlere göre,

I.  Uzay roketlerinin bir defa kullanılması uzay 
araştırmalarında maliyeti artırmaktadır.

II. Uzay teknolojileri zamanla gelişmektedir.

III. Uzay roketleri uzay mekiğinden sonra üretilmiş-
tir.

hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

5. Uzay araştırmalarında kullanılan bazı araçların 
özellikleri aşağıda verilmiştir.

 1.  Dünya yörüngesinde dolaşan büyük uzay 
araçlarıdır. Astronotların deney ve araştırma 
yapmalarına olanak sağlar.

 2.  Uzay boşluğunda dolaşarak uzay araştırma-
ları için bilimsel veriler toplayan araçlardır. 
Yapısındaki cihazlarla gezegenler ve gök ci-
simleri hakkında veri toplar.

Yukarıda özellikleri verilen  araçların isimleri 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

.       1       . .       2       .

A) Uzay istasyonu Uzay mekiği

B) Uzay mekiği Uzay roketi

C) Uzay istasyonu Uzay sondası

D) Uzay roketi Yapay uydu

ÖRNEKTİR
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6. Türkiye’nin uzay filosuyla ilgili;

 

Uzayda aktif ve ömrünü tamamlamış 
uydularımız bulunmaktadır.

Sadece haberleşme uydularımız 
bulunmaktadır.

Yapay uydularımız ülkemizden 
uzaya fırlatılmıştır.

Ali

Talha

Büşra

Hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?

A) Yalnız Büşra B) Ali ve Büşra

C) Talha ve Büşra D) Ali ve Talha

7. Türkiye’nin sahip olduğu yapay uydular ile il-
gili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Askeri amaçla kullanılmaktadırlar.

B) Tamamı aktif olarak görevdedir.

C) İletişim alanında kullanılmaktadır.

D) Yapımlarında Türk mühendisler görev almış-
tır.

8. 

Uzay mekiği Yapay uydu

Uzay istasyonu Uzay sondası

Yukarıda verilen araçlardan kaç tanesi uzay 
teknolojisi sayesinde geliştirilen araçlardan-
dır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

9. Uzay yolculukları sırasında astronotlar özel giy-
siler giyerler.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi uzay 
giysilerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Vücut sıcaklığını düşürmek

B) Gerekli oksijeni içeride tutmak

C) Radyasyondan korumak

D) Basınç farkını dengelemek

10. Aşağıda uzay araştırmalarının teknolojiye sağ-
ladığı katkılarla ilgili doğru - yanlış etkinliği 
verilmiştir.

    Astronotların uzaydaki yiyecekleri bebek ma-
malarının üretiminde kullanılmıştır.

    Isı yalıtım malzemelerinde uzay teknolojileri 
kullanılmıştır.

Etkinliğin doğru bir şekilde tamamlanmış hali 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) D B) Y C) Y D) D
    Y Y D D

11.  
Uzay Teknolojisi

Uzay kirliliği

neden olur

ürünüdür.

  

Yukarıda verilen kavram haritasında s,  ve 
H sembolü ile gösterilen yerlere aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez?

A) Uzay mekikleri               B) Doğal uydular

C) Uzay istasyonları           D) Yapay uydular

ÖRNEKTİR
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1. Uzay teknolojileri, Dünya’nın ve uzayın sırlarını çözme yolunda sürekli ilerlemektedir. Bu teknolojik ge-
lişmeler uzayla sınırlı kalmamıştır. Uzay araştırmaları için geliştirilen alet ve teknolojiler günlük hayata 
uyarlanarak farklı alanlarda kullanılmıştır. Yapay uydular, hafif malzemelerden üretilmiştir. Daha sonra bu 
malzemeler; yiyecek paketi, alüminyum folyo ve ince plastik üretiminde kullanılmıştır. Bebek mamaları da 
astronotların uzayda kullandığı besin maddeleri ile aynı teknoloji kullanılarak üretilmiştir.

Buna göre aşağıda günlük yaşamı kolaylaştıran araçlardan hangisi Uzay teknolojileri alanında yapılan 
çalışmaların geliştirilmesiyle oluşmuş olamaz?

A) Diş tedavilerinde kullanılan şeffaf diş telleri

B) Vücut sıcaklığını belirli bir mesafeden ölçen kulak termometresi

C) İnce ve kalın kenarlı merceklerin bir arada kullanıldığı teleskoplar

D) İtfaiyecilerin kullandığı oksijen tüpleri

2. Dünya çevresinde, değişik yörüngelerde dönen ve artık herhangi bir işlevi olmayan, insan yapımı cisimlerin 
tümü uzay kirliliği olarak adlandırılır. Bunların arasında ömrü tükenmiş uyduların yanı sıra uzay roketleri-
nin uzaya bıraktıkları parçalar ve yörüngede oluşan patlamaların artıkları da vardır. NASA’nın yörüngesel 
enkaz bilim adamı Nicholas Johnson, Uzay görevlerine yönelik en büyük risk herhangi bir işlevi olmayan 
cisimlerden geldiğini belirtmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi uzay kirliliğinin sonuçları arasında yer alamaz?

A) Kirliliğe neden olan çöplerin yörüngesini değiştirmesi Dünya’ya düşmesine neden olabilir.

B) Meteorların yeryüzüne düşmesine neden olabilir.

C) Uzay mekiklerinin bu nesnelerle çarpışması astronotların hayatını kaybetmesine neden olabilir.

D) Cep telefonu iletişimi, radyo ve televizyon yayınları gibi hayatımızın vazgeçilmez unsurlarını da tehdit 
eder hale gelebilir.

3.      

Yukarıdaki duruma sebep olan ışık kirliliği aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

A) Meyve ve sebzelerin yetişmesini etkileyerek tarımsal faaliyetleri sekteye uğratması.

B) İnsanların ve diğer canlıların görme yeteneğinin zayıflaması.

C) Kuşların göç yollarını etkilemesi.

D) Uzay gözlemlerini olumsuz etkilemesi.

ÖRNEKTİR
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Test  03Uzay Araştırmaları

4. Türkiye’nin Uzaya Gönderdiği Uydular

Türksat 2A

Türksat 3A

Türksat 1A Türksat 4A

Türksat 4B

Türksat 1B Göktürk 2

Göktürk 1

Türksat 1C

2001 - 2010

1994 - 2000

2011-2020

1994-2000 2001-2010 2011-2020

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin 5 Aralık 2016 
tarihi itibariyle aktif 6 uydusu bulunmaktadır. Şekildeki grafikte 24 
Ocak 1994 tarihinden itibaren Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydu-
ların isimleri ve gönderilme tarih aralığı bulunmaktadır.

 Buna göre grafikteki verilerden yararlanarak ülkemiz ile ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ülkemizde 1994 yılından beri yalnızca haberleşme amaçlı uydular gönderilmiştir.

B) Ülkemizde son yıllarda uzay teknolojileri alanındaki gelişmeler gönderilen uydu sayısı ile doğru orantılı-
dır.

C) Ülkemizde 2003 yılından beri yer gözlem uydularımız görev yapmaktadır.

D) Ülkemizde 2001 - 2010 yılları arasında uzaya gözlem uyduları fırlatılmıştır.

5. İnsanoğlunun gök bilimiyle ilgili yeni keşifler yapma çabasının sonucu olarak teleskop icat edildi. Böylece 
araştırmaların önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalktı. Teleskop, teknoloji ile beraber hızla gelişti 
ve gökyüzü araştırmalarının merkezindeki yerini aldı. Bilim insanları teleskoplarla gökyüzünü incelemeye 
başladıktan sonra yeni gezegenler, yıldızlar ve farklı gök cisimleri keşfettiler. Tartışılan pek çok konuya 
açıklama getirdiler. Günümüze kadar araştırma ve keşifler artarak devam etti. 

 Buna göre aşağıda teleskop ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynalı teleskoplar, içerisinde ayna kullanılarak yapılan teleskop çeşitidir.

B) Radyo teleskobu, dalgaları yakalayıp kuvvetlendirerek gözlem yapmak için kullanılan çanak şeklinde 
antenlerden oluşmuş teleskop çeşididir.

C) Gama teleskobu, kızılötesi ışınlar yayan uzak nesneleri gözlemlemek üzere tasarlanmış teleskoplardır.

D) Mercekli teleskoplar, yapısında ince ve kalın kenarlı merceklerin bulunduğu ışığın kırılması prensibiyle 
çalışan teleskop çeşitidir.

6. Antalya’nın batısındaki Saklıkent’te, Beydağları’nın zirvelerinden biri olan 2500 m yükseklikteki Bakırlıtepe’de 
kurulu olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), ülkemizdeki en büyük çaplı optik teleskoba ve gelişmiş göz-
lem donanımlarına sahip gözlemevidir. TUG, üniversitelerimizde yürütülmekte olan astronomi ve astrofizik 
çalışmaları için araştırmacılara teleskop hizmeti sunmakta ve bilimsel çalışma ortamı sağlamaktadır. Ast-
ronomi ve uzay bilimleri konulu etkinliklerle, eğitim kurumlarına ve bilimsel toplantılara verdiği desteklerle 
ülkemiz gökbiliminin gelişimi yönünde öncülük görevini yıllardır başarı ile sürdürmektedir.

Sadece bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinde rasathane (gözlemevi) kurulma yerlerinin seçimi-
ne ve bu yerlerin taşıdığı şartlardan hangisine değinilmiştir?

A) Işık kirliliğinin ve hava kirliliğinin olmadığı yerler.

B) Yüksek, az bulutlu ve havanın açık olduğu yerler.

C) Deprem kuşaklarına uzak olan yerler.

D) Bulutsuz gece sayısının fazla olduğu yerler.

ÖRNEKTİR
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Test  04 Uzay Araştırmaları

1.     Dünya‘dan fırlatılan Dünya'ya geri dönen

YOK

VARVAR

VAR
U

za
y 

m
e
ki

ği
R

o
ke

t

Uzay mekiği ve roketlerin Dünya’dan fırlatılma ve geri dönme durumları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yukarıdaki bu uzay araçları ile ilgili;

 I. Astronotlar uzay çalışmalarını yapabilmesi için uzay mekiği ile gönderilip geri dönmeleri sağlanır.

 II. Uzay mekiği Dünya’ya geri döndüğü için kesinlikle uzay kirliliğine sebep olmaz.

 III. Roketler tek kullanımlıktır.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

2. Uzay araştırmalarında önemli yer tutan Uzay    
mekiği, uzay istasyonu ve roketler uzay araçların-
dandır.

Berke, Yasir ve Aras isimli 7. sınıf öğrencileri hazır-
layacakları pano çalışmasında kullanılmak üzere 
bu araçlarla ilgili bazı bilgiler toplamışlardır.

Uzay mekikleri, bir gezegeni veya bir gök 
cismini incelemek için gönderilen araçlardır.

Roketler, bir uzay aracını atmosferin dışına taşımak 
için kullanılmaktadır.

Uzay istasyonu astronotların uzay koşullarında bazı 
deney ve çalışmalarını yaptığı yerdir. 

Aras

Yasir

Berke

Buna göre hangi öğrencinin topladığı bilgiler doğrudur?

A) Berke  B) Yasir C) Berke-Aras D) Yasir-Aras

ÖRNEKTİR
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Test  04Uzay Araştırmaları

3. Tarih boyu insan uzayı her zaman merak etmiş, gök cisimlerine anlamlar yükleyip insan üstü güçlere sahip 
olan varlıklara benzetmiştir. İnsanın doğduğu güne göre gezegen ve yıldızların hareketlerine göre çeşitli 
özellikler kazandığına inanmış, gök cisimlerinin hareketlerini ve şekillerini takip ederek güneş ve ay takvimi 
gibi çeşitli zaman kavramlarını oluşturmuştur. Ancak hepsinden daha önemlisi sürekli gök cisimlerini daha 
yakından görebilmek ve hatta onlara gidebilmeyi hayal etmiştir. Uzayın her noktasına giderek gök cisimlerini 
yakından incelemeye fırsatımız ve yeterli zamanımız olmasa da özellikle teleskoplar insanoğlunun uzay 
merakını bir nebze de olsa gideren gök bilimcilerin vazgeçilmez araçlarındandır. Bu nedenle de teleskoplar 
sürekli olarak gelişerek kullanım amaçlarına göre değişiklik göstermiştir Galileo ilk defa kullandığı mer-
cekler sayesinde mercekli teleskobu bulmuştur.Günümüzde kullanılan radyo teleskoplar, elektromanyetik 
tayfın radyo bölgesindeki dalgaları yakalayıp kuvvetlendirerek gözlem yapmak için kullanılan çanak şeklin-
de antenlerden oluşmuş teleskoplardır.

 

Mercekli Teleskop
3 mercek kullanılır.

I

II III

Aynalı Teleskop
2 mercek kullanılır.

RadyoTeleskop
2 mercek kullanılır.

Yukarıda verilen teleskoplardan gelişmişlik düzeyi düşünüldüğünde basitten gelişmiş olana doğru sıra-
laması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I - II - III  B) II - I - III C) III - I - II D) III - II- I

4.  Gözlem evlerinin yapılacağı yerin uygun olması için, bölge hakkında çok detaylı inceleme yapmak ve bilgi 
toplamak gerekir. Gözlemevi yapılacak yerin şehir merkezinden uzak olması, çoğunlukla bulutsuz hava 
koşullarının yaşanması, nem oranının düşük olması ve deniz seviyesinden yüksekte olması önemlidir.

Aşağıda verilen bölgelerden hangisi gözlemevi yapımında en uygun şartları barındırmaktır? 

(Rakım : Deniz seviyesinden yükseklik)

Şehirden uzak
Bulutlu gün sayısı çok
Yıllık nem oranı düşük

Rakım = 3000 m Rakım = 3000 m

Şehirden uzak
Bulutlu gün sayısı az
Yıllık nem oranı düşük

Şehirden uzak
Bulutlu gün sayısı az
Yıllık nem oranı düşük

Şehirden uzak
Bulutlu gün sayısı çok
Yıllık nem oranı yüksek

A)A) B)B)

C)C) D)D)Rakım = 2000 m Rakım = 2000 mÖRNEKTİR
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 Güneş Sistemi Ötesi :  Gök Cis imler i02

1. Gök cisimlerinin yapısını, özelliklerini ve hareket-
lerini inceleyen bilim dalına ............................. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir?

A) Ekoloji B) Zooloji

C) Biyoloji D) Astronomi

2. Işığın boşlukta, bir yılda aldığı yola  ....s.... denir. 
Bir ........ birimidir.

Yukarıda verilen ifadedeki s ve  sembolleri 
ile gösterilen yere hangi seçenekte belirtilen 
ifadeler gelmelidir?

.           s           . .                      .

A) ışık yılı zaman

B) ışık yılı uzunluk

C) astronomi birimi zaman

D) astronomi birimi uzunluk

3.  I. Işık yılı uzunluk ölçüm birimi değil, zaman bi-
rimidir.

II. Bir ışık yılı, ışığın boşlukta bir yılda aldığı 
mesafedir.

 Yukarıda verilen I ve II ifadeleri için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

             I                          II             
A)         Doğru         Doğru

B)         Yanlış         Doğru

C)         Doğru         Yanlış

D)         Yanlış         Yanlış

4. İki gök cismi arasındaki mesafe aşağıdakiler-
den hangisi ile ifade edilir?

A) Uzay yılı B) Işık yılı 

C) Güneş yılı D) Ay yılı

5. Uzaydaki .....I...... adı verilen gaz ve toz yığınları-
nın bir araya gelip sıkışmasıyla .....II...... meydana 
gelir.

Yukarıda verilen cümlede I ve II ile gösterilen 
yerlere hangi seçenekteki kelimeler yazılma-
lıdır?

.       I       . .       II       .
A) meteor yıldızlar
B) bulutsu yıldızlar
C) meteor gezegenler
D) bulutsu gezegenler

6. Aşağıdaki öğrencilerin yıldızlar ile ilgili verdiği 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A)

B)

C)

D)

Şekilleri genellikle küreseldir.

Uzaydaki “bulutsu” adı verilen gaz 
ve toz yığınlarının bir araya gelip 

sıkışmasıyla oluşur.

Çevrelerine ısı ve ışık yayarlar.

Yıldızların içinde galaksiler yer alır.

ÖRNEKTİR
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 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

7. 

2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış

YD

YD

Yıldızlar veya gezegenler
arasındaki büyük mesafeler
ışık yılı kavramıyla belirtilir.

Işık yılı, günlük
hayatta kullanılan
bir zaman birimidir.

Işığın bir yılda aldığı
yol olan 9.46x1012 km
lik  yola ışık yılı denir.

YD

1. Çıkış

Yukarıdaki doğru - yanlış etkinliğinde, bilgile-
rin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar 
verip ok yönünde ilerlendiğinde, hangi çıkışa 
ulaşılır?

A) 1. Çıkış B) 2. Çıkış

C) 3. Çıkış D) 4. Çıkış

8. Büyük kütleli bir yıldızın yaşam süreci aşağı-
dakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Nebula - Süper dev- Koca yeni - B. kütleli yıldız 
- Karadelik

B) Karadelik - B. kütleli yıldız - Koca yeni - Nebula 
- Süpernova

C) Nebula - Büyük kütleli yıldız - Süper dev - 
Koca yeni - Karadelik

D) B. kütleli yıldız - Karadelik - Süpernova - Koca 
yeni - Nebula

9. 

• Sarmal yapıda bulunabilir.

• Eliptik yapıda bulunabilir.

• Düzensiz yapıda bulunabilir.

Fen Bilimleri öğretmeni Tekin bey, anlattığı ko-
nu ile ilgili bir kavrama ait bilgileri şekildeki gibi 
tahtaya yazmıştır.

Buna göre öğretmenin verdiği bilgiler aşağı-
daki kavramlardan hangisine aittir?

A) Kuyruklu yıldız

B) Güneş sistemi

C) Takımyıldız

D) Gök ada

10. • Bulutsu olarak bilinen gaz ve toz yığınlarının 
bir araya gelip sıkışmasıyla oluşan yüksek sı-
caklıktaki gök cismidir.

• Dünya’dan bakıldığında bir arada görünen yıl-
dız kümeleridir.

• Gök cisimleri arasındaki mesafeleri belirtmek 
için kullanılan uzaklık birimidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin tanımı 
yukarıda verilmemiştir?

A) Takımyıldızı B) Yıldız

C) Galaksi D) Işık yılı

11. Galaksilerle ilgili olarak,

I. İçlerinde milyarlarca yıldız bulunabilir.

II. Gezegenimiz Samanyolu galaksisinde bulu-
nur.

III. Galaksilerde yeni yıldız oluşumu gözlenmez.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

12. Aşağıda verilenlerden hangisi bütün gök ci-
simlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluk 
olarak adlandırılır?

A) Uzay B) Galaksi

C) Evren D) Gök ada

ÖRNEKTİR
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02  Güneş Sistemi Ötesi :  Gök Cis imler i  

1.  

Bulutsuların özellikleri 

nelerdir?

Öğretmenin sorusuna verilen cevaplardan 
hangisi yanlıştır?

 

A)

B)

C)

D)

Dünya’ya en yakın bulutsu Andromeda 
bulutsusudur.

Bazı bulutsular karanlık, bazıları parlak 
gözükür.

İçerisinde gaz ve toz bulutları vardır.

Karanlık bulutsulara Atbaşı bulutsusu-
nu örnek olarak verebiliriz.

2. 

1 2

Güneş Sistemi Kuyruklu Yıldız

3

Samanyolu
Galaksisi

Yukarıda verilen gök cisimlerinin büyüklükle-
ri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) 1 > 2 > 3 B) 2 > 1 > 3

C) 3 > 2 > 1 D) 3 > 1 > 2

3. 
Ömrünün sonuna doğru yaklaşan yıldızlar-
da kütlesinini bir noktaya toplanması sonucu 
yoğunluk çok fazla artar. Bunun sonucun-
da oluşan çok güçlü çekim kuvveti ile yakın 
mesafedeki her şeyi yutabilen gök cisimleri 
meydana gelir.

Yukarıda özelliklerinden bahsedilen gök cismi 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
A)

C) D)

B)

Kuyruklu Yıldız Güneş

Galaksi Karadelik

4. Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre 
daha küçük olması beklenir?

 A) B)

C) D)

Büyükayı 
takımyıldızı

Sombrero
Galaksisi

Samanyolu
Galaksisi

Andromeda
Galaksisi

ÖRNEKTİR
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Test  02 Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

5. Yıldızlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Bulutsu adı verilen gaz ve toz parçalarından 
oluşur.

B) Evrendeki en büyük yıldız Güneş’tir.

C) Canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler.

D) Doğal ısı ve ışık kaynaklarıdır.

6. Yıldızlar aşağıda verilen yapılardan hangisin-
den meydana gelir?

A) Karadelik  B) Gezegen

C) Galaksi D) Bulutsu (Nebula)

7. K, L ve M yıldızlarından, L en sıcak, M de en 
soğuk yıldız olduğuna göre, bu yıldızların 
uzaydan görülen renkleri aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

 

.       K       . .       L       . .       M       .

A) Beyaz Sarı Kırmızı

B) Sarı Kırmızı Mavi

C) Kırmızı Sarı Beyaz

D) Sarı Beyaz Kırmızı

8. Aşağıda verilen gök cisimlerinin hangisinde en 
fazla sayıda yıldız bulunur?

A) Kuyruklu yıldız          B) Küçükayı takımyıldızı

C) Güneş sistemi           D) Karadelik

9. • Ömrünü tamamlamak üzere olan yıldızın yo-
ğunluğunun çok fazla artması ile oluşan gök 
cismidir.

• Güneş sisteminde yer alan gezegenlerden 
biridir.

• Kirli kartopu olarak bilinen gök cisimleridir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ile 
ilgili bir bilgi yukarıda verilmemiştir?

A) Takımyıldızı B) Kuyruklu yıldız

C) Karadelik D) Dünya

10.  K.  Büyük ayı

 L.  Güneş

 M. Samanyolu

Yukarıda verilen gök cisimlerinin uygun 
kavramlarla eşleştirilmesi aşağıdakilerden 
hangisindeki gibi olur?

 

Takım Yıldızı. Yıldız Galaksi

A) K L M

B) M K L

C) L K M

D) M L K

11. 

Orion Çoban

örnektir



Yukarıda verilen kavram haritasında s ve  
sembolleri ile gösterilen yerlere hangi seçe-
nekte belirtilenler gelmelidir?

.           s           . .                      .

A) Takımyıldızı Ejderha

B) Kuyruklu yıldız Halley

C) Yıldız Proxima

D) Takımyıldızı Kutup

12.    

Güneş ile ilgili olarak;

I.  Isı ve ışık verir.

II. Beyaz renkli yıldızdır.

III. Gündüz görebildiğimiz tek yıldızdır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

ÖRNEKTİR
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Test  03  Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

1.  

Dünya’nın Kuzey ve Güney kutup bölgelerinin tam üzerinde bulunan ve kutup noktalarının işaret ettiği 
yıldızlara Kutup yıldızları denir. Bu yıldızların çok önemli olmasının nedeni, Dünya’nın kendi çevresinde 
dönerken kullandığı eksenin doğrudan bu yıldızları işaret etmesinden kaynaklanıyor. Kutup Yıldızları, hiçbir 
zaman yer değiştirmezler. Diğer yıldızlar Dünya’nın kendi eksen dönüşü ve yörünge hareketi ile birlikte 
yer değiştirirken, kutup yıldızları yıl boyunca yaklaşık olarak yerini korurlar. Bu yüzden, herhangi bir yerde 
kaybolduysanız, bu yıldızlar güvenilir bir Kuzey ve Güney göstergesidir.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, Kutup yıldızları hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğ-
rudur?

A) Kutup yıldızları yılın belirli zamanlarında belirli noktalarda konumlanır.

B) Kutup yıldızları yalnızca kuzey yarım küreden görülebilir.

C) Kutup yıldızları görüntüleri bitkilere, hayvanlara ve günlük hayatta kullanılan bazı nesnelere benzetilmiş-
tir.

D) Kutup yıldızları yönümüzü bulmamıza yardımcı olur.

2.  

Yıldız, ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, yoğun ve karanlık uzayda ışık saçan bir plazma küre-
sidir. Bir araya toplanan yıldızlar evrendeki gökadaları oluşturur. 

Yıldızların oluşum süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların hemen hemen tüm özelliklerini başlangıçtaki kütlesi belirler.

B) Yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler.

C) Yıldızlar, bulutsu adı verilen gaz ve toz bulutlarından oluşur.

D) Küçük kütleli yıldızların hayatları süpernova patlaması ile son bulur.

ÖRNEKTİR
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Test  03Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

3. Bir öğrenci aşağıdaki doğru-yanlış sorularını şekilde görüldüğü gibi yanıtlamıştır. Doğru cevap verdiği her 
soru için +10 puan, yanlış her cevap için ise -5 puan alacaktır. 

 

D Y

Evrendeki en büyük yıldız Güneş’tir. 3

Dünya, Andromeda Galaksisi’nde bulunmaktadır. 3

Ömrünü tamamlamış yapay uydu ve uydu parçaları uzay kirliliğine yol açar 3

Rasathaneler genellikle şehir merkezlerine kurulur. 3

Uzay teknolojileri günlük hayatımızda da kullanım alanı bulur. 3

 Buna göre öğrencinin verdiği cevaplara göre bu bölümden toplamda kaç puan almıştır?

A) 15 B) 25 C) 30 D) 35

4. 

Samanyolu

Andromeda

Düzensiz

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

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

Çubuklu Sarmal

Milyarlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutla-
rından oluşmuş bağımsız uzay adalarına galaksi (gök ada) denir. 
Galaksiler, şekillerine göre isimlendirilirler.

Buna göre, yukarıda boş bırakılan yerlere galaksi türleri yazılarak bu galaksilerin Samanyolu ve And-
romeda galaksileri ile eşleştirilmesi hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)A) B)B)

C)C) D)D)

Samanyolu

Andromeda
Düzensiz Düzensiz

Eliptik
(Dairesel)

Eliptik
(Dairesel)

Eliptik
(Dairesel)

Eliptik
(Dairesel)

Sarmal

Samanyolu

Andromeda

Çubuklu 
Sarmal

Çubuklu 
Sarmal

DüzensizDüzensiz

Sarmal

Sarmal

SarmalSamanyolu

Andromeda

Samanyolu

Andromeda

Çubuklu
Sarmal

Çubuklu
Sarmal
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Güneş Sistemi Ötesi: Gök CisimleriTest  03

5. 1. Bulutsu     5. Siyah cüce
2. Gezegenimsi Bulutsu  6. Süper dev
3. Kara delik    7. Nötron yıldızı
4. Beyaz cüce    8. Koca yeni

Yukarıda yıldız oluşum süreci ile ilgili bazı kavram ve aşamalar verilmiştir.

Büyük ve küçük kütleli yıldızların oluşumu ile ilgili aşağıda verilen venn şemalarından hangisi doğrudur?

A)A) B)B)

C)C) D)D)

5.

7.

1.

Küçük kütleli 
yıldız

Büyük kütleli
 yıldız

Küçük kütleli 
yıldız

Büyük kütleli
 yıldız

Küçük kütleli 
yıldız

Büyük kütleli
 yıldız

Küçük kütleli 
yıldız

Büyük kütleli
 yıldız

3.

2.
4.

8.

6. 1.

2.

5.

4.

3.

7.
8.

6.

4.

7.

1.

6.

2.

3.

8.

5.
3.

6.

2.

7.

5. 4.
8.

1.

6. D Y  Güneş sistemine yakın olan yıldızlar çok, uzak olan az parlaklıkta görülür.

D Y  Takım yıldızları birbirine daha yakın yıldızlardan oluşur.

D Y  Kutup yıldızı, Büyük Ayı Takımyıldızı’nın uç kısmında bulunan her zaman kuzeyi gösteren yıldızdır.
 
Fen Bilimleri dersi 1. Yazılı Sınavında Doğru / Yanlış bölümündeki verilen sorulara;

✮ Derin hepsine doğru

✮ Deniz hepsine yanlış

✮ Eren 2. soruya doğru, 1 ve 3. soruya yanlış

  diyerek cevap vermiştir.

Her doğru işaretleme 10 puan olduğuna göre Derin, Deniz ve Eren bu bölümden kaç puan almışlardır?

Derin Deniz Eren

A) 0 30 20

B) 20 10 20

C) 20 10 30

D) 30 0 10

ÖRNEKTİR
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Test  03Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

7. Bir astronomun 8 yaşındaki oğlunun kendisi gibi gökbilimi-
ne ilgi duyması için bir akşam bahçelerinde gökyüzünü 
incelemeye başlamıştır. Astronom oğlunun dikkatini daha 
iyi çekebilmek için küçük ayı gibi takım yıldızlarından bah-
setmeye başlamış. Küçük ayı çevreye benzer ve 
.............................. .

Bir süre sonra meraklanan çocuk babasına;

1. Şu, parlak yıldızlar çok büyük yıldızlar değil mi?

2. Yıldızların hepsi yan yana duruyorlar ne güzel hepsi birbirine çok yakın değil mi Baba?

sorularını yöneltmiştir.

Çocuğun yıldızlarla ilgili yanılgıya düşmesinin nedenleri ve örnekleri ile ilgili aşağıdaki seçenekte veri-
len ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çok büyük olduğu halde uzakta olduğu için çok küçük görünen yıldızlarda vardır.

B) Takım yıldızları birbirine yakındır ve konumları değişmez.

C) Işık doğrusal yayıldığı için yıldızlar birbirine yakın görünür.

D) Aynı takım yıldızında olmasına rağmen birbirlerine çok uzak olan yıldızlar da vardır.

8.     

    
    Şekil 1            Şekil 2

İçlerinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel’in de bulunduğu iki yüzün üzerinde araştırmacının yer aldığı 
uluslararası bir araştırma grubu, ilk kez bir karadeliği doğrudan görüntülemeyi başardı. Karadelik, Dünya’ya 
yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 ya da kısaca M87 olarak adlandırılan bir gökadanın merke-
zinde yer almaktadır. Karadelikler, ışık yaymadıkları için doğrudan görüntülemek çok zordur. 
Bir karadeliğin görüntüsünü elde edebilmek için kullanılacak teleskobun açısal çözünürlüğünün de çok 
yüksek olması gerekiyor. Bir teleskobun açısal çözünürlüğü ise antenin büyüklüğüyle birlikte artar. Ancak 
yeryüzündeki hiçbir teleskobun açısal çözünürlüğü bir karadeliği gözlemlemeye yetecek kadar yüksek 
değildir. Bunun bilincinde olan araştırmacılar kurdukları Event Horizon Telescope (EHT) ekibi ile altı coğrafi 
bölgede [Arizona (ABD), Şili, Hawai’i (ABD), Meksika, Güney Kutbu ve İspanya (Şekil 2)] sekiz radyo telesko-
pu içeren bir dizi kullanarak 5-11 Nisan 2017’de tarihlerinde dört ayrı günde (Şekil 1) M87 olarak adlandırılan 
gökada gözlemledi.  

Karadeliğin görüntülenmesi ilgili verilen bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Karadeliği görüntülemek için Dünya üzerinde nerelere teleskop kurulduğuna

B) Karadeliği görüntülemenin neden zor olduğuna 

C) Karadeliğin oluşum aşamasına

D) Karadeliğin ilk ne zaman doğrudan görüntülendiğine

ÖRNEKTİR
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1.  

Bilinmezliğe yolculuk insanoğlunun her zaman ilk odaklarından olmuş ve bu 

merak bilimin gelişmesinde en büyük etken olmuştur. Sovyetler Birliği tara-

fından 1957 yılında Dünya yörüngesine gönderilen ilk uzay mekiği Sputnik-1 

günümüze kadar astroloji bilimi daha ne kadar uzağa gidebiliriz diye ilgilen-

miştir. İşte o tarihi anlardan birine dün şahitlik ettik. NASA uzun uğraşlardan 

sonra bir gün gecikme ile olsa da Güneş’imize nerdeyse değecek kadar 

yaklaşacak olan PARKER isimli yapay uyduyu fırlatmayı başardı. Güneş’e 

6 milyon kilometre kadar yaklaşabilecek olan PARKER’ in cevap bekleyen 

bir çok soruyu aydınlatması bekleniyor. Gökbilimi ile ilgilenen astronomların 

yeni ilgi odağı PARKER bakalım Güneş’imizden ne mesajlar getirecek.

             13 AĞUSTOS 2018

 

İsabet Okulları 7. sınıf öğrencisi olan İbrahim, Fen Bilimleri öğretmeninin “Uzay Araştırmaları” konusu için 
verdiği projede çeşitli araştırmalar yaparak ilgisini çeken “Güneş’e Yolculuk” isimli bir haberi öğretmeni ile 
paylaşmıştır. Yazıyı inceleyen öğretmen;

Araştırmış olman ve son yıllarındaki çok önemli bir gelişmeyi seçmen 

gerçekten çok güzel. Ama yazı içerisinde yanlış kullanılan bazı önemli 

terimler var. Bu terimleri bulup değiştirirsen projende bu haberi 

kullanabilirsin.

Buna göre İbrahim aşağıdaki değişikliklerden hangilerini yaparsa haberi en doğru şekilde düzeltmiş 
olur?

1. düzeltme 2. düzeltme 3. düzeltme 4. düzeltme

A)
Sputnik-1 bir yapay 
uydudur. Uzay mekiği 
değildir.

Astroloji yerine
Astronomi terimi   
kullanılmalıdır.

PARKER bir uzay
sondasıdır, yapay 
uydu değildir.

B)
Sputnik-1 bir yapay 
uydudur. Uzay 
mekiği değildir.

Astroloji yerine
Astronomi terimi   
kullanılmalıdır.

PARKER bir uzay 
sondasıdır, yapay 
uydu değildir

Gökbilimi ile ilgilenen
kişilere astronom
değil, astronot 
denir.

C)
Sputnik-1 sovyetler Bir-
liğinden değil USA’dan 
gönderilmiştir.

Sputnik-1 bir yapay 
uydudur. Uzay mekiği 
değildir.

Astroloji yerine
Astronomi terimi   
kullanılmalıdır.

PARKER bir uzay me-
kiğidir, yapay uydu 
değildir.

D)
Sputnik-1 bir uzay 
sondasıdır, uzay
mekiği değildir.

Sputnik-1 NASA tara-
fından gönderilmiştir.

PARKER bir uzay me-
kiğidir, yapay uydu 
değildir.

Gökbilimi ile ilgilenen
kişilere astronom
değil, astronot 
denir.
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2. Asıl adı Ali Bin Muhammed olan ünlü Türk 
Gökbilimci Ali Kuşçu 1403 yılında Semerkant’ta 
doğmuştur. Kuşçu ismi ise babasının Timur Dev-
leti’nin hükümdarı Uluğ Bey’in avda kullandığı 
ala doğan kuşlarının bakıcısı olmasından dola-
yıdır. Ali Kuşçu’nun yaptığı çalışmalar arasında 
ilk kez Ay‘ın haritasını çıkartması önemli yer 
tutar. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet tarafından İs-
tanbul’da kalması yönünde teklifini kabul etmiş, 
Ayasofya’da müderrislik (Profesör) yapmıştır. 
İstanbul’un enlem ve boylamlarını saptamış, 
güneş saatleri yapmış ve dönemin en önem-
li astronomi kitaplarından biri olan Risale-i Fi’l 
Hey’e‘yi yazmıştır. Ali Kuşçu bu eserinde geze-
genler ve gezegenlerin yeryüzü şekillerinden, 
Dünya’nın şekli ve iklimlerden, gezegenlerin bir-
birine olan uzaklıklarından ve bunu ifade eden 
formüllerden bahsetmştir. Hayatının neredeyse 
tamamını bilime adayan Ali Kuşçu, 16 Aralık 
1974’te İstanbul’da vefat etmiş, Eyüp Sultan Tür-
besi yakınlarındaki mezarlığa defnedilmiştir.
    Ali Kuşçu, Güneş saati

Yukarıda ünlü Türk gökbilimci ve matematik-
çi olan Ali Kuşçu ile ilgili verilen yazıya göre 
aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden 
hangisine ulaşabilir?

A) Ali Kuşçu İlk Türk gökbilimcidir.

B) İstanbul’da ilk güneş saatlerini Ali Kuşçu yap-
mıştır.

C) Ali Kuşçu İstanbul’a gelmeden önce de gök-
bilimi ilgili çalışmalarda bulunmuştur.

D) Ali Kuşçu’nun en büyük ve ilk eseri Risale-i 
Fi’l Hey’e‘dir.

3. Bir gözlemevinin yapılmasındaki en önemli 
unsur şüphesiz nereye yapılacağıdır. Yer yü-
zünden yapılan gözlemlerde özellikle çevre 
şartları, ışık ve hava kirliliği, yükseklik ve yıllık 
sıcaklık ortalamasına bağlı olan ortalama hava 
koşullarının ve nem uygunluğu çok önem taşır.

Bir gözlemevinin yapılacağı en uygun şartlar 
için;

1. Yıllık ortalama sıcaklığın yüksek

2. Şehir merkezinden olabildiğince uzak

3. Rakımın büyük olduğu yerlerde

4. Havadaki nem oranının olabildiğince düşük

olması gereklidir. (Rakım = Deniz seviyesinden 
yükseklik)

Havadaki 
ortalama 

nem 
oranı

Şehir 
merke-

zine 
uzaklık

Rakım
Yıllık 

Ortalama 
Sıcaklık

Mersin %28,6 40,1 km 3,2 km 25,4°C

Çanakkale %30,2 2843 m 985 m 22,9°C

Sivas %28,5 35,9 km 2977 
m

19,7°C

Muğla %29,1 5845 m 1,2 km 23,5°C

Hakkari %28,9 30 km 0,99 
km

18,2°C

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre, göz-
lemevini yapmak için en uygun ve en uygun 
olmayan bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Mersin - Çanakkale

B) Çanakkale - Sivas

C) Hakkari - Muğla

D) Sivas - Muğla
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4. 

Yapay Uydu

1

Uzay Sondası
2

Uzay İstasyonu

3

Uzay Mekiği
4

Uzay Teleskobu

5

 

İnsanoğlu uzay çağına geçerek bilim ve teknolojinin gelişmesinde çok hızlı bir şekilde yol almıştır. Aynı za-
manda gelişen teknoloji uzay çalışmalarında kullanılacak metaryel ve yöntemlerin gelişmesini sağlayarak 
birbirlerini sürekli olarak olumlu etkilemişlerdir. Ancak uzay çağının başlaması aynı zamanda yeni bir sorun 
olan uzay kirliliğinin doğmasınada sebep olmuştur. Uzay araçlarının çöpleri, süresi dolmuş araçlar, uzay 
araçlarından kopan parçalar gibi durumlar uzay kirliliğine sebep olan başlıca sebeplerdir.

Uzay kirliliğini bir nebze de olsa azaltmak için;

• Uzay çöplerini toplayan “Çöpçü Uzay Araçları” üretme

• Lazerle parçalayarak yok etme

• Mıknatıs ağ sistemine sahip uzay araçları üretme

gibi bir çok yöntem olsa da daha kalıcı ve kesin çözümlere ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir.

Buna göre yukarıda numaralandırılmış olan uzay teknolojisi araçlarından uzay kirliliğine sebep olanlar 
ve yapılan açıklama hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 Uzay Kirliliğine
Sebep olan Araçlar

 
Açıklama

A) 1, 3, 4, 5

Uzay sondaları uzay boşluğuna gönderildiği için Dünya yörüngesin-
de diğer uydu ve araçlar gibi dolaşmaz. Bu nedenle uzay kirliliğine 
sebep olur.

B) 1, 2, 3, 5
Uzay mekikleri içinde astronot taşıdığı ve tekrar Dünya’ya geri dön-
düğü için uzay kirliliğine sebep olmaz.

C) 1, 2, 3, 4
Uzay teleskobunun tek görevi sadece uzayın derinliklerini incelemek 
olduğu için uzay kirliliğine sebep olmaz.

D) 1, 2, 3, 4, 5
İnsan yapımı olan bütün yapay uzay teknolojileri uzayda kirliliğe se-
bep olur.ÖRNEKTİR
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5. Teleskopların çalışma prensibi uzakta olan cisimleri yakınlaştırarak daha ayrıntılı ve net bir şekilde görüntü 
elde etmemizi sağlayan araçlardır. Yapısında merceklerden faydalanmamıza rağmen bir tane mercek kul-
lanmak çok uzaktaki cisimleri net görebilmemiz için yetmez. Bu nedenle teleskoplarda iki veya daha fazla 
mercekten faydalanılır.

Büyüteç Oyuncak 
araba

Oyuncak
kamyonet

50 cm Odak uzaklığı

Deniz

Tek bir mercek kullanıldığında cisim eğer merceğin odak uzaklığı dediğimiz noktasından yakındaysa “NET”, 
odak uzaklığından daha ilerideyse “BULANIK” görülecektir. Bu nedenle Deniz büyüteci (ince kenarlı mercek) 
ile baktığında oyuncak arabasını net ama kamyonetini bulanık görüyor. Kamyonetini daha net görebilmesi 
için en az bir tane daha büyüteç kullanmak zorundadır.

Göz merceği 1. mercek

Odak uzaklığı Odak uzaklığı

Deniz

Teleskobun Büyütme Gücü:
1. Merceğin Odak Uzaklığı

Göz Merceğinin Odak Uzaklığı

olduğuna göre, Deniz hangi iki merceği kullanırsa kamyonetini daha net ve büyük görebilir?

Göz Merceğinin Odak Uzaklığı
 

1. Merceğin Odak Uzaklığı

A) 30 cm 90 cm

B) 5 cm 40 cm

C) 120 cm 30 cm

D) 10 cm 50 cm

ÖRNEKTİR
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6. Günümüzde teleskopların kullanımı sadece 
gözlemevlerinde değil Hubble uzay teleskobu 
gibi Dünya yörüngesine gönderilen uzay teles-
kopları ile de yapılmaktadır.

Uzay teleskoplarının üretilme ve ihtiyaç du-
yulmasının nedenleri olarak;

1. Gezegen ve gökadalara daha yakın olması

2. Atmosfer dışında olduğu için olumsuz hava 
koşullarından etkilenmemesi

3. Hava ve ışık kirliliğinden etkilenmemesi

verilenlerden hangileri söylenebilir?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 1 - 2 ve 3

7. Uzay kirliliği Sovyetler Birliğinin 1957 yılında sa-
dece 3 hafta çalışma süresi olan iki ay boyunca 
yörüngede dolaşan ilk uzay çöpü Sputnik-1 
uydusu ile başlamıştı. Uzay çağının başlama-
sı ve gelişmesiyle beraberinde kirliliği de aynı 
derecede arttırdı. Şu an Dünya yörüngesinde 
boyutu 10 cm’den büyük 20.000 ve daha kü-
çük parçalarla beraber 500.000 civarında uzay 
cöpü olduğu tahmin ediliyor. Bu durum yaşamı 
şu an için doğrudan etkilemese de uzmanlar 
alınan önlemlerin yetersiz olduğunu bu hız-
da gidildiğinde hiç istenmeyen kötü sonuçlar 
doğurabileceğine dikkat çekiyor. Bu olumsuz 
durumlara örnek olarak; 
“Boyutu çok küçük olan parçalar bile bazen 
mermiden daha hızlı olabiliyor. Bu nedenle 
uzay yürüyüşü yapan astronotlara ciddi zarar 
verebilmesi. Uzay çöplüklerinin yörünge dışı 
hareketleri sonucu aktif olan uydulara çarparak 
bu uyduları da uzay çöpü durumuna getirme-
si. Meteorların çarptığı aktif uyduların çöp yığını 
miktarını artırması ve kontrolden çıkarak diğer 
uydulara zarar vermesi. Uzay çöplerinin Dün-
ya’nın çekim etkisine girerek özellikle yerleşim 
bölgelerine düşme riski oluşturması” verilebilir.

Buna göre,yukarıda verilen bilgiler doğrultu-
sunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gezegenlerin yörüngesinde dolanan doğal 
uydular ve süresi dolmuş olan bütün yapay 
uydular uzay cöpü olarak kirliliğe sebep olur.

B) Uzay kirliliğini azaltmak ve engellemek için 
uzmanlar hiçbir önlem almamaktadır.

C) Meteor parçalarının uzay kirliğine hiçbir etkisi 
yoktur.

D) Uzay kirliliği gelecekte Dünya üzerindeki yer-
leşim yerlerine zarar verebilir.

8. 

Kütle

t1 t2 t3

Hidrojen
atomları

Çekirdekteki 
demir atomları

Zaman

Bir yıldız ömrünün yaklaşık %90’lık bölümünü 
anakol yıldız olarak geçirir. Anakol yıldız ev-
resinde yıldızın enerji üretme sistemi Hidrojen 
atomlarının birleşerek Helyum’a dönüşmesi, 
Helyum’unda parçalanarak tekrar Hidrojen ato-
mu oluşturmasıdır. Ancak bu arada büyük kütle 
yıldızın çekirdeği çekim gücünden dolayı yavaş 
yavaş Hidrojen ve Helyum dengesi bozularak 
diğer elementlerde oluşmaya başlar. Bunla-
rın başında da Demir atomları gelir. Çekirdekte 
demir atomları oluştukça çekirdeğin kütlesi ve 
çekim gücü artar ve bir süre sonra yıldızın dış 
katmanındaki bütün madde çekirdeğin merkezi-
ne doğru büyük bir hızla harekete geçerek içe 
doğru büzülür ve süpernova dediğimiz büyük 
kütleli yıldızların ölümü gerçekleşir.

Yukarıda verilen bilgi ve grafiğe göre;

1. t1 ile t2 zaman aralığında Helyum atomlarının 
kütlesi artmıştır.

2. t3 zamanından sonra beyaz cüce, siyah cüce, 
nötron yıldızı veya karadelik oluşabilir.

3. Yaşam süresi dolan bütün yıldızlar süpernova 
geçirerek patlar.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1  B) 1 ve 3 

C) 2 ve 3  D) 1, 2 ve 3ÖRNEKTİR
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9. Modern astronominin temeli astronomik gözlemlerin yapıldığı Mezopotamya’ da ilk uygarlıkların gelişimi ile 
bu uygarlıkların belirgin takımyıldızlarının (galaksideki yıldızların oluşturduğu desenler) kaydedilip isimlendi-
rildiği M.Ö. 3000’li yıllara dayanır. Özellikle teleskop icat edilmeden birçok gök cismi isimlendirilmişti. Ancak 
teleskop o güne kadar bilinen birçok yanlışı ortaya çıkarmıştır.
Bu yanlışlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

SABAH YILDIZI
Aslında Venüs gezegeni olan
sabah yıldızı, Güneş’ten aldığı
ışınlar yüzünden sabahları 
görülebildiği için bu ismi almış-
tır.

YILDIZ KAYMASI

Dünyamıza yaklaşan göktaş-
larının atmosferde yanması
sonucu parlak bir iz bıraktığı 
için bu ismi almıştır.

KUYRUKLU YILDIZ
Güneş etrafında eliptik yörün-
gede hareket eden dev gök-
taşlarının arkasında bıraktığı
toz ve buz parçalarının bırak-
tığı izden dolayı bu ismi almış-
tır.

Verilen bilgilere göre;

I. Teleskopun yakınlaştırma özelliği bu yanlışların düzeltilmesini sağlamıştır.

II. Yanlışlar düzeltilse de eski zamanlarda verilen isimler günümüzde de kullanılmaya devam etmiştir.

III. Uzay araçları uzayda araştırmalar yaparak yeni isimlendirmeler yapmıştır.

verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

10. Yıldızlar da tıpkı insanlar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Bir yıldızın yaşam döngüsü aşağıda verilmiştir. 

Büyük kütleli
yıldız süper dev

Koca yeni

Karadelik

Nebula
(Bulutsu)

Buna göre bu yıldız döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yıldızın yaşam döngüsü doğru bir şekilde verilmiştir.

B) Döngüdeki okların yönü değiştirilirse yanlışlık giderilir.

C) Koca yeni ile karadelik yer değiştirmelidir.

D) Koca yeni ile Süper dev yer değiştirmelidir.
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11. 1957 yılında Sovyetler Birliği (SSCB) Sputnik adı 
verilen ilk insan yapımı uyduyu Dünya çevre-
sindeki yörüngeye oturtmayı başardılar. Bu olay 
beraberinde yeni bir sorunun doğmasına yol aç-
mıştır: “UZAY KİRLİLİĞİ”

UZAY KİRLİLİĞİ

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Uzay kirliliğine dikkat çekmek için aşağıdaki gör-
sel hazırlanmıştır.

Görseli inceleyen öğrenciler aşağıdaki yorum-
ları yapıyorlar.

Astronotlara uzaya çöp atmamaları 
konusunda eğitim verilmelidir.

Serhat

Postere uzay aracı parçaları ve ömrü 
tükenmiş yapay uydu resimleri de 
eklenmelidir. 

Ömer

Buna göre,öğrencilerin yorumları hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Her iki yorum da doğrudur

B) Sadece Ömer’in yorumu doğrudur

C) Sadece Serhat’ın yorumu doğrudur

D) Her iki yorum da yanlıştır

12. Gözlemevi yapılacak yerlerin belirli özellikleri 
bulunmak zorundadır. Türkiye’ye yeni yapılacak 
gözlemevi için bir yer seçilecektir. Gözlemevi 
yapılmak için seçilen 4 bölgenin özellikleri gra-
fikler şeklinde aşağıda verilmiştir.

K L M N K L M N

K L M N K L M N

Nem oranı

Bölge Bölge

Bölge Bölge

Deniz seviyesinden 
yüksekliği

Şehir merkezine
uzaklığı

Bulutlu gün sayısı

L

NM

K

Buna göre bu bölgelerden hangisine gözle-
mevi yapılması en uygundur?

A) K B) L C) M D) N

13. Evren henüz tam olarak keşfedilmemiş bir çok 
gizemi içerisinde barındıran sonsuz boşluk ola-
rak ifade edilir. Henüz daha ışığı bize ulaşmadığı 
için varlığından habersiz olduğumuz bir çok yıl-
dız ve galaksi bulunmaktadır. Işık çok hızlı olsa 
da belirli bir hızı vardır. Örneğin, Güneş ışınları 
Dünya’ya 8 dk 15 s sonra, Sirus yıldızının ışın-
larının Dünya’ya ulaşması ise ortalama 8,5 yıl 
sürer.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
ışık yılı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Işık yılı bir zaman ölçüsüdür ve ışığın bir yılda 
aldığı yol AB (Astronomi Birimi) olarak ifade 
edilir.

B) Işık yılı bir zaman ölçüsüdür ve ışık bir yılda 
yaklaşık 300.000 km yol alır.

C) Işık yılı bir uzunluk öçüsüdür ve ışığın bir yılda 
aldığı mesafeyi ifade eder.

D) Işık yılı bir uzunluk ölçüsüdür ve Güneş ile 
sistemimizdeki gezegenler arasındaki masa-
feyi ölmek için de kullanılır.
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14. 

Su

Su dalgası

Yuvarlak tahta
 parçaları 10 s sonra

A A

20 s sonra

A

Fen Bilimleri dersinde uzay ve gök cisimlerinden proje ödevi olan Bora’nın hazırlamış olduğu deney  
düzeneği ile ilgili; 

Bora’nın amacı .........................
1

 kanıtlamaktır. Deney düzeneğinde A noktasına bir taş bırakarak yakınındaki 

tahta parçalarının su dalgaları etkisiyle zamanla uzaklaştığını gösteriyor. Bu deneyde A noktası .........................
2

temsil ederken, tahta parçaları .........................
3

 temsil etmektedir.

verilen açıklamalarda boşluklar uygun şekilde nasıl doldurulmalıdır?

A) 1. Galaksinin nasıl oluştuğunu    B) 1. Bulutsuların nasıl oluştuğunu

  2. Galaksinin merkezini         2. Gökadaları

    3. Yıldızları         3. Yıldızları

    

C) 1. Evrenin genişlediğini     D) 1. Güneş sistemimizin nasıl oluştuğunu

  2. Büyük patlamanın merkezini        2. Güneş’imizi

    3. Gökadaları         3. Gezegenleri

15. Fırlatma sayısı

Uzay
mekiği 

Yapay uydu

Zaman (Yıl)
1950

A C
B

1970 1990 2000 2010

Uzay Kirliliği 
Yoğunluğu

Zaman (Yıl)
1950 1970 1990 2000 2010

Yukarıda uzay çalışmaları ve sonuçları ile ilgili bazı grafikler verilmiştir. 

Bu grafikler dikkate alındığında;

1. A ve C noktaları 1957 yılında yörüngemize gönderilen Sputnik-1’i temsil ediyor olabilir.

2. Uzaya insan gönderme 1980’li yıllardan itibaren azalmıştır.

3. Yörüngeye fırlatılan uydu sayısı arttıkça uzay kirliliği de sürekli artmıştır. 

4. 2000’li yıllarda belirli bir süre uzay kirliğinin azalmasının sebebi yörüngeye gönderilen uydu sayısının 
azalması olabilir.

verilen ifadelerden hangileri doğru olur?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 2-3 ve 4 D) 1-2-3 ve 4
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16. Dünya’dan bakıldığında konumları birbirlerine 
göre değişmiyormuş gibi görünen yıldız top-
lulukları şekillerine göre insanlar tarafından 
anlam katılmış ve gruplandırılarak “takım yıldız-
ları“ denilmiştir. 

Güney Tacı Küçük Ayı

Güney yarım kürede 44, kuzey yarım kürede 
44 olmak üzere toplam 88 takım yıldızı bulun-
maktadır. Bu takım yıldızlarından Orion (Avcı) 
kuzey yarım küreden kış aylarında görülebildiği 
gibi küçük ayı takım yıldızı herzaman görülebilir. 
Özellikle küçük ayı takım yıldızında bulunan Ku-
tup Yıldızı (Polaris) her zaman kuzeyi göstererek 
yön bulmamızda yardımcı olur. Güney Yarım 
kürede de her zaman güneyi gösteren Güney 
Tacı (Crux) Takımyıldızı’nda bulunan Sigma Oc-
tantis yıldızı bulunur. Ancak Sigma Octantis çok 
sönük bir yıldız olduğu için özellikle yön bulma-
da uzmanlar küçük sapmalarla da olsa Güney 
Tacı’nı takip eder.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki seçe-
neklerde yapılan yorumlardan hangisi doğru 
olur?

A) Dünya’nın her hangi bir noktasından bakıldı-
ğında bütün takım yıldızları görülemez.

B) Orion sadece kış aylarında görülebilen bir ta-
kım yıldızıdır.

C) Güney yarım kürede yaşayanlar yön bulmak 
için kutup yıldızından yararlanamazlar.

D) Bir takım yıldızı olan Sigma Octantis her za-
man güneyi gösterir.

17. Bir gözlemevinin yapılmasında uygun bölge se-
çimi çok önemli yer tutar.

Şehirden --------

 rakım = 2750 m  rakım = -------

Şehirden uzak

Nem oranı-------- Nem oranı düşük

Bulutlu gün sayısı az Bulutlu gün sayısı   --------

1

4

3

2

A B

Astronomlar yaptıkları araştırmalar sonucu A 
bölgesinin gözlemevi yapmak için daha uygun 
olduğuna karar verdiklerine göre, numara-
landırılmış yerlere yazılabilecek özellikler ne 
olmalıdır?

1 2 3 4

A) 3000 m Yakın Düşük Az

B) 3000 m Uzak Yüksek Fazla

C) 2500 m Yakın Düşük Fazla

D) 2500 m Uzak Düşük Fazla

18. Radyo teleskopları ışık yerine uzaydan gelen 
sinyalleri toplayarak kuvvetlendiren anlamlı ha-
le dönüştüren teleskop çeşitlerindendir. Radyo 
sinyalleri atmosfer tabakasındaki gazlardan, 
hava ve ışık kirliliğinden etkilenmezler. Özellikle 
insan gözünün göremediği ışık türlerini algıla-
yarak normalde mercekli ve optik teleskoplarla 
algılayamadığımız görüntüler oluşturur.

Radyo teleskopları, mercekli ve optik teles-
koplar ile karşılaştırıldığında;

1. Radyo teleskoplarını yeryüzünde kullanmak 
ile atmosfer dışında kullanmak arasında çok 
fazla bir fark yoktur.

2. Radyo teleskopları daha gelişmiş olduğu için 
mercekli ve optik teleskopta elde ettiğimiz 
tüm görüntüleri radyo teleskobunda da sağ-
layabiliriz.

3. Radyo teleskopları daha fazla ışığı merce-
ğinde kırarak toplar ve bu nedenle daha net 
görüntü elde eder.

Buna göre radyo teleskopları ile ilgili yukarıda 
verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 2 ve 3 D) 1-2 ve 3
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19. 

frekansı artar

Radyo
dalgaları 

Mikrodalga 
ışınları Kızıl ötesi Kı

rm
ız

ı
Sa

rı

Y
eş

il

M
av

i

M
or

Görünür ışık

Mor ötesi X ışınları Gama ışınları

Görüntü oluşabilmesi için ışık şarttır. Yukarıda ışığın farklı frekanslardaki isimleri ışık spektrumu denilen 
çizelgede gösterilmiştir. Farklı frekanslardaki ışığı algılayabilmek içinde astronomi de kullanılan teleskop 
türlerininde geliştirilmesi ve uygun hale getirilmesi gereklidir. Bildiğimiz, mercekli, aynalı optik teleskopların 
yanı sıra Radyo teleskopları, kızılötesi teleskoplar, mor ötesi ve gama teleskopları da vardır. Her teleskobun 
algılayabildiği ışık türü birbirinden farklı olduğu için elde ettikleri görüntülerde farklı olur. Örneğin mercekli 
ve optik teleskoplar sadece görünür ışığı algılayabilirler.

Uzay araştırmaları ile ilgili bir konferans sonunda muhabirlerin;

• Muhabir 1: Mor ötesi teleskoplar daha gelişmiş olduğu için mercek ve optik teleskoplardan elde edilen 
bütün görüntüleri de aynen algılayabilir mi?

• Muhabir 2: Radyo teleskopları kızıl ötesi ve optik teleskoplara göre daha az gelişmiş olduğu için uzay 
araştırmalarında tercih edilmemekte midir?

hangi sorularına gökbilimci bilim insanları nasıl bir açıklama yapmış olabilir?

A) Yalnız Muhabir 1’e “Hayır” demiştir.   B) Yalnız Muhabir 2’ye “Hayır” demiştir.

C) Her iki muhabire de “Hayır” demiştir.   D) Her iki muhabirede “Evet” demiştir.

20. Uzay çağında yörüngeye uydu gönderen ve hala aktif uydularının olduğu ülkeler arasında Türkiye’de bu-
lunmaktadır. Türkiye her ne kadar uydusu olsa da fırlatma düzeneği olmadığı için, uydularımızın fırlatılması 
diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Türksat 1A 24 Ocak 1994 tarihinde Guiana Uzay Merkezi’nden başarısız olan bir fırlatma 
gerçekleşmiş ilk haberleşme uydumuzdur.

Türksat 1B 11 Ağustos 1994 tarihinde Guiana uzay Merkezi’nden fırlatılmış ve on iki yıl gö-
rev yapmış haberleşme uydumuzdur.

Rasat 17 Ağustos 2011 Dombarovski Hava Üssü’nden fırlatılmış, Bilsat’tan sonra gön-
derilen ancak tasarımı ve üretimi tamamen Türkiye’de yapılan ilk yer gözlem 
uydumuzdur.

Göktürk-1 5 Aralık 2016 tarihinde Fransız Guyana’sından fırlatılmış, Aselsan tarafından 
üretilen özellikle askeri amaçlı aktif olan yer gözlem ve keşif uydumuzdur.

Türksat 4A 10 Şubat 2014 tarihinde Baykonur Hava Üssü’nden başarılı olarak fırlatılan ve 
aktif olan haberleşme uydumuzdur.

Yukarıdaki tobloda Türkiye’nin uydu fırlatma çalışmaları hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bu 
bilgilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye’nin yörüngesine yerleştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 1A’dır.

B) Bir uydu aynı zamanda haberleşme, yer gözlem ve gök cisimlerinden bilgi toplamak amacı ile kullanıla-
bilir.

C) 1994’te Türksat 1B’nin fırlatılmasından sonra, Rasat’ın 2011 yılında gönderilmesine kadar Türkiye tarafın-
dan başka bir uydu fırlatılmamıştır.

D) Türkiye hala aktif olarak görev yapan haberleşme, yer gözlem ve keşif uydularının hepsine sahiptir.
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ZİHİNSEL BECERİ SORULARI

1.

2.

İpuçlarını takip ederek
kakuro bulmacayı çözün.

Solve the Kakuro by
following the clues.

9

4

20 10

5

15

12

9

6 9

11

Reveal the hidden letters on the list on the board
according to the following code table and write
them on their places. (The expressions
of -1 or +1 represent the previous or following 
letter.) İf A1: B1-1, B1 C, then B1-1 = B)

Tahtadaki listedeki gizli harfleri, alttaki kod
tablosuna bakarak ortaya çıkar ve tablodaki
uygun yerlere yaz. (-1 veya +1 gibi ifadeler,

alfabe sırasına göre önceki veya sonraki harfi
ifade etmektedir. A1: B1-1, B1 C ise, B1-1 = B’dir.)

A

1

2

3

4

5

B C D E

A1: B1-1

A2:Ç

A3: F

A4: A3-1

A5: M

B1: C

B2: N

B3=B4+1

B4: I

B5: B

C1: U

C2: L

C3: B5+7

C4: E4-8

C5: S

D1: O

D2: Z

D3: B2+2

D4: D

D5: C5+3

E1: A5+9

E2: E

E3: K

E4: A5+1

E5: P

33
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 Hücre03

1. Hücreyi ilk gözlemleyen ve “hücre” terimini 
ilk kez kullanan bilim insanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

 

A) B)

C) D)

Newton G. Mendel

Robert Hooke Galileo

2. • Vücudun temel yapı birimleri olan hücreler bir 
araya gelerek ....I.... denen yapıları oluşturur.

• Belli bir görevi yerine getirmek için bir araya-
gelmiş organlar ....II.... denen yapıları oluşturur.

Buna göre, I ve II nolu yerlere aşağıdakilerden 
hangisinin gelmesi uygundur?

         I                  II       

A) Doku Sistem

B) Sistem Doku

C) Organizma Doku

D) Organ Sistem

3. Aşağıda insana ait bazı sistemler verilmiştir.

 

Destek ve
hareket
sistemi

Dolaşım
sistemi

Solunum
sistemi

Buna göre, yukarıdakilerden hangisi organlar-
dan oluşmuştur?

A) I ve II B) I ve III

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

4. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde “hüc-
re - doku - organ - sistem - organizma” ilişkisi 
gözlemlenmez?

 
A) B)

C) D)

5. Canlı Türü Kromozom Sayısı

Moli balığı 46

Deniz yıldızı 94

İnsan 46

Güvercin 16

Verilen tablo ile ilgili aşağıdaki yorumlardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Canlıların gelişmişliği kromozom sayısına 
bağlı değildir.

B) Farklı tür canlıların kromozom sayısı aynı 
olabilir.

C) Farklı tür canlıların kromozom sayıları da 
farklıdır.

D) İnsan ve moli balığının DNA ‘ları birbirinin ay-
nısıdır.

6. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kalıtsal bilgileri içerir.

B) İkili sarmal yapıdan oluşur.

C) Kendini eşleme özelliğine sahiptir.

D) Tüm canlılarda çekirdek içinde yer alır.
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Hücre

7. I





III

II

 Yukarıda numaralandırılmış yapıların isimleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

      I            II            III      

A) Gen DNA Kromozom

B) Kromozom DNA Gen

C) DNA Kromozom Gen

D) Kromozom Gen DNA

8. 

 Talat Öğretmen şekildeki kutuları kullanarak öğ-
rencilerine doku - organ - sistem ilişkisini anlata-
caktır

 Buna göre, Talat öğretmenin hazırladığı büyük-
lük - kavram ilişkisi eşleştirmesi aşağıdakilerden 
hangisindeki gibi olur?

                                  

A) Sistem                Doku       Organ

B) Organ                 Doku           Sistem

C) Doku                  Organ         Sistem

D) Sistem                Organ       Doku

9. 
K L

M
Kan Hücresi Kalp

Dolaşım sistemi

Yukarıda insana ait bazı yapılar verilmiştir.

Buna göre, hangi yapılar içerisinde dokular 
yer almaktadır?

A) Yalnız K B) Yalnız L

C) L ve M D) K, L ve M

10. 

Sitoplazma

DNA

Şekilde bir canlıya ait hücre gösterilmiştir.

Buna göre, bu canlı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

 

A) B)

C) D)
ÖRNEKTİR
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 Hücre03

1. Şekilde   insan  vücuduna  
ait  solunum sistemi veril-
miştir. 

Buna göre,

I. Hücre

II. Doku

III. Organ

IV. Organizma

verilen yapılardan hangileri yukarıdaki siste-
min içerisinde bulunması beklenir?

A) I, II ve III B) Yalnız II

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

2. H: Hücrenin yönetim merkezidir.
: Hücrenin organellerinin bulunduğu kısımdır.

Buna göre, H ve  yapıları aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) H: Hücre zarı B) H: Sitoplazma

  : Sitoplazma  : Çekirdek

C) H: Çekirdek D) H: Sitoplazma

  : Sitoplazma  : Hücre zarı

3.  
Kromozom sayısı

İnsan 46

Güvercin 16

Soğan 16

Eğrelti otu 500

Yukarıda verilen canlı - kromozom sayısı tab-
losuna göre;

I. Aynı tür canlıların kromozom sayıları aynıdır.

II. Farklı tür canlıların kromozom sayıları aynı 
olamaz.

III. Kromozom sayısı arttıkça canlının gelişmiş-
liği artar.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

4. • Hücrenin enerji ihtiyacını karşılar.

• Hücrede depolama işinde görev alır.

• Hücreye özgü proteinlerin sentezlenmesinde 
görev alır.

Buna göre, aşağıda verilen organellerden 
hangisinin yukarıda görevi verilmemiştir?

A) Ribozom B) Golgi cisimciği

C) Koful D) Mitokondri

 

5. Fabrikaya ait bölümler aşağıda verilmiştir.
• Fabrikanın enerji santrali

• Fabrikanın deposu

• Fabrikanın yönetim odası

Fabrikanın bölümleri ve hücrenin kısımları 
benzerlik olarak eşleştirildiğinde aşağıdakiler-
den hangisinin özelliği verilmemiştir?

A) Koful B) Hücre Zarı

C) Çekirdek D) Mitokondri

6. • Salgı üretimi yapar.

• Ter ve süt bezlerinde sayıca fazladır.

•  Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulu-
nabilir.

Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Sentrozom B) Lizozom

C) Ribozom D) Golgi cisimciği
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Hücre
Test  02

7. • Hücrenin yönetici molekülüne ............... denir.

• Yönetici molekülün görev birimlerine ............. 
denir.

• Yönetici molekülün proteinle oluşturduğu ya-
pıya ............. denir.

Boş bırakılan yerler uygun kelimelerle doldu-
rulduğunda hangisi açıkta kalır?

A) DNA B) Gen

C) Kromozom D) Çekirdek

8. 
Çok hücreli can-
lılarda çekirdekte 
yer alır.

 
Kalıtım 

maddesi

Hücre içinde sindi-
rimde görevlidir.

  Lizozom

Klorofil içerir.  
Klorop-

last

Yukarıdaki kavramların ve açıklamalarının 
doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisin-
de verilmiştir?

A)   
 

 

 

               B) 
 

 

 

C) 
 

 

 

                 D) 
 

 

 

9. Ahmet ve Ayşe bir hücrenin bitki hücresi mi 
yoksa hayvan hücresi mi olduğunu bulmaya ça-
lışıyorlar.

Ahmet ve Ayşe hangi özelliğine bakarak hüc-
renin gelişmiş bir bitki hücresine ait olduğunu 
bulabilirler?

A) Sitoplazma bulundurma

B) Mitokondri bulundurma

C) Kloroplast bulundurma

D) Koful bulundurma

10.    

Bitki

  

Hayvan

Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organeller 
yukarıda küme yöntemiyle gösterilmiştir.

Buna göre, s, H ve  organelleri aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

         s                   H                              

 A) Koful               Hücre duvarı   Kloroplast

 B)  Kloroplast        Ribozom    Sentrozom

 C)  Ribozom          Kloroplast        Hücre duvarı

 D) Hücre duvarı   Sentrozom        Ribozom

11. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan koful sayı-
ları birbirinden farklıdır.

Buna göre, bu durum aşağıdaki hangi grafikte 
doğru olarak verilmiştir?

 Sayı

Ha
yv

an

Bi
tk

i

A) B)

C) D)

Sayı

Hücre Hücre

Hücre Hücre

Ha
yv

an

Bi
tk
i

Sayı

Ha
yv

an

Bi
tk
i

Sayı

Ha
yv

an

Bi
tk
i
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Test  03 Hücre

1. 

Güvenlik 1
Güvenlik 2

Şehir içi yollar

Güvenlik 3

Elektrik enerjisi 
üreten trafo

Güvenlik 4

Manav

Yönetim binası

Bir şehrin, sitenin veya yerleşim birimlerinin işleyişi ile bir hücrenin yapısı ve işleyişi birbirine  benzerlik 
gösterir. 

Yukarıdaki şekilde bir sitenin genel işleyişi ve planı gösterilmiştir.

Buna göre site içinde verilen bu birimler, hücre içindeki organel ve yapılarla eşleştirildiğinde aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirme yapılmış olur?

Güvenlikler Trafo Yol Manav Yönetim 
Binası

A) Hücre Duvarı Mitokondri Endoplazmik 
Retikulum

Kloroplast Çekirdek

B) Hücre Duvarı Ribozom Sentrozom Mitokondri Çekirdek

C) Hücre Zarı Mitokondri Endoplazmik 
Retikulum

Kloroplast Çekirdek

D) Hücre Zarı Ribozom Endoplazmik 
Retikulum

Mitokondri DNA

2. Bir bitki ne kadar uygun koşullarda yetişiyor ise o kadar besin ve oksijen üretir ve fazla ürettiği bu besin-
lerden bir kısmını enerji üretip yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirirler. Büyük bir kısmını da meyve, yaprak, 
gövde ve köklerinde depo ederler.

Buna göre alabildiğince uygun şartlarda yetişen bu bitkinin besin üretip bunları depolama özellikleri için 
hangi iki organelin çok iyi çalıştığı söylenebilir?

A) Mitokondri ve Lizozom

B) Mitokondri ve Golgi cisimciği

C) Kloroplast ve Mitokondri

D) Kloroplast ve Koful

ÖRNEKTİR
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Test  03Hücre  

3. Bitki

Bakteri





Hayvan Bütün hücre çeşitlerini birbirinden ayıran özellikler olduğu gibi ortak 
özelliklerde vardır.
Şekilde küme gösteriminden faydalanılarak bitki,hayvan ve bakteri hüc-
relerinin ortak ve farklı özellikleri gösterilmiştir.

Bu verilen bilgileri göre  , , H ve s ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi doğrudur?

A) s, tam geçirgen özelliğe sahip olan yapıdır.

B) , Salgı üreten yapı olabilir.

C) , Sentrozomdur ve hücre bölünmesinde görev alır.

D) H, kofuldur ve hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunur.

4.      

Mide

Kan damarları

Deri

Beyin

Bir insanın bazı temel yapıları ve organları hayvan hücresindeki organellerin görevlerine göre eşleşti-
rilecek olsaydı, hangi organel ve yapı ile doğru bir şekilde eşleştirilmiş olurdu?

Beyin Deri Kan damarları Mide

A) Çekirdek Hücre Zarı Endoplazmik Re-
tikulum

Lizozom

B) Çekirdek Hücre Zarı Sitoplazma Lizozom

C) Çekirdek Hücre Zarı Sitoplazma Golgi

D) Ribozom Hücre Duvarı Endoplazmik Re-
tikulum

Golgi
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 Mi toz ve Mayoz Bölünme04

1.   
K

L M

Şekilde K hücresinin mitoz bölünmesi gösterilmiş-
tir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) K hücresi vücut hücresi olabilir.

B) L ile M hücrelerinin kromozom sayıları aynı-
dır.

C) Oluşan hücrelerin genetik yapısı aynıdır.

D) Bölünme sırasında DNA eşlenmesi gözlen-
mez.

2. 2n = 16 kromozoma sahip bir hücre bir kez mi-
toz bölünme geçirmektedir.

Buna göre, oluşan hücre sayısı ve oluşan 
hücrelerin kromozom sayısı aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Hücre sayısı Kromozom sayısı

A)         8  2

B)         16  2

C)         2  16

D)         2   8

3. Bir deri hücresi ard arda 2 kez mitoz bölünme 
geçirmektedir.

Buna göre, bu deri hücresinde gerçekleşen 
çekirdek ve sitoplazma bölünmesinin toplam 
sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?

   Çekirdek Bölünmesi         Sitoplazma bölünmesi

A)            1     1

B)            2     2

C)            1     2

D)            3     3

4.  

Mitoz

K L M

Mayoz

Şekilde mitoz ve mayoz bölünmeye ait özellik-
ler küme yöntemiyle gösterilmiştir.

Buna göre, K, L ve M özellikleri aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

         K                  L                  M         

A) Vücut hücre-
lerinde görülür

DNA eşlenir. 2 yeni hüc-
re oluşur.

B) Üreme ana
hücrelerinde 
görülür.

Parça değişi-
mi olur.

4 yeni hüc-
re oluşur.

C) DNA eşlenir. 2 hücre olu-
şur.

Parça deği-
şimi görülür.

D) Kromozom 
sayısı sabit 
kalır.

DNA eşlenir. 4 yeni hüc-
re oluşur.

5. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bir hücreli canlılarda üremeyi sağlar.

B) Üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.

C) Kemik hücrelerinin yenilenmesinde etkin rol 
oynar.

D) Budanan ağaçtan yeni dalların çıkmasını 
sağlar.
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Test  01Mitoz ve Mayoz Bölünme

6. Aşağıda verilenlerden hangisi mitoz bölünme-
ye ait şematik gösterimdir?

 

A) B)

C) D)

2n

n n

2n

n 2n

n

2n 2n

2n

2n 2n

7. Aşağıda mitoz bölünmenin bazı evreleri veril-
miştir.

 

I II

III IV

Buna göre hangi evre en son gerçekleşir?

A) I B) II C) III D) IV

8. 

Yukarıda bir hücrenin mitoz bölünmesine ait iki 
evresi verilmiştir.

Bu hücre ile ilgili;

I.  2n = 6 kromozomlu bir hücredir.

II. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı 2’dir.

III. Sitoplazma bölünmesi bu evrelerden sonra 
gerçekleşir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) II ve III B) I ve II

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

9. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

B) Vücut hücrelerinde gerçekleşir.

C) Kromozom sayısı yarıya iner.

D) Oluşan hücreler ana hücre ile aynı kalıtsal 
özelliklere sahiptir.

10.    

Yukarıda bir hücrede meydana gelen bir bölün-
me çeşidinin bir evresi verilmiştir.

Buna göre;

I. Mayoz bölünme geçirmektedir.

II. Kromozomlar arasında parça değişimi ger-
çekleşmiştir.

III. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre-
den farklıdır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
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   Mi toz ve Mayoz Bölünme04

1.  
K

L

M N

Şekilde verilen mayoz bölünme şemasında 
K, L, M ve N yapılarından hangisi üreme ana 
hücresidir?

A) K B) L C) M D) N

2. 

Homolog
kromozomlar

çift sıra halinde 
karşılıklı
diziliyor.

Homolog
kromozomlar

arasında
parça değişimi

oluyor.

  

DNA
eşleniyor.

Yukarıda mayoz bölünmeye ait bazı evreler ve-
rilmiştir.

Buna göre, bu evrelerin oluşum sırası baştan 
sona doğru aşağıdakilerden hangisi gibi olma-
lıdır?

A) H – s –  B)  – s – H

C) s – H –  D) H –  – s

3. Aşağıda verilen evrelerden hangisi 2n = 4 kro-
mozoma sahip üreme ana hücresinin mayoz 
bölünmesine ait olamaz?

 

A) B)

C) D)

4. 

Sitoplazmanın
boğumlanması

Ara lamel oluşumu

I II

Mitoz bölünme geçiren yukarıdaki hücrelerin  
ait olduğu canlılar aşağıdakilerden hangisi gibi 
olabilir?

.       I       . .       II       .

A) Kedi Köpek

B) Gül Kedi

C) Kedi Gül

D) Papatya Lale
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Mitoz ve Mayoz Bölünme
Test  02

5. Aşağıdaki özelliklerden hangisi mitoz ve ma-
yoz bölünme için ortak değildir?

A) Hayat boyu devam etmesi

B) Sitoplazma bölünmesi

C) İğ ipliklerinin kromozomların hareketini sağ-
laması

D) Hücre sayısında artış olması

6. Kromozom
sayısı

Zaman

I II

8

4

Şekildeki grafikte bir hücreye ait kromozom sa-
yısının zamanla değişimi verilmiştir. 

Buna göre, I ve II nolu zaman aralıklarında 
hücrede meydana gelen bölünme çeşitleriyle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

          I                    II          

A) Mitoz Mitoz

B) Mitoz Mayoz

C) Mayoz Mayoz

D) Mayoz Mitoz

7. 
K →

Ekmeğin küflenmesine neden olan 
bakterilerin artması

L →
Yeni doğan bebeğin kilosunun 
artması

M → Bitkinin polen hücresi oluşturması

N →
Kuru soğanın yeşil yaprak oluş-
turması

Yukarıdaki ifadelerden hangisi mitoz bölünme 
ile gerçekleşmez?

A) K B) L C) M D) N

8. 

I
III

II

Yukarıda verilen durumda hücre bölünmesi 
çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde  doğru 
verilmiştir?

              Mitoz                     Mayoz        

A) I, II III

B) III, I II

C) III, II I

D) III I, II

9. 2n

n n

n n n n

Mayoz I

Mayoz II

Yukarıda mayoz bölünmeye ait bir şema verilmiş-
tir.

Buna göre,

K. Parça (gen) değişimi olayı I. mayozda olur.

L. Mayoz II sonucu oluşan hücreler sperm hüc-
releri olabilir.

M. 2n kromozomlu hücre üreme hücresidir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız K B) L ve M

C) K ve L D) K, L ve M
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Test  03 Mitoz ve Mayoz Bölünme

1. Fen Bilimleri öğretmeni sınıfta tahtaya aşağıdaki resmi asıyor ve öğrencilerden resmi yorumlamalarını 
istiyor.

 

Mitoz Bölünme Mayoz Bölünme

2n

2n

2n 2n

2n

2nMayoz I

Mayoz II

n n

n n

n n

Öğretmenin tahtaya asmış olduğu resimden hareketle öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar. 

Ali : Mitoz bölünme sonucu kromozom sayısı sabit kalır, değişmez.

Meryem : Mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı yarıya iner.

Rabia : Mitoz bölünme sonucu iki yeni hücre oluşurken mayozda dört yeni hücre oluşur.

Hüseyin : Mayoz II evresi Mitoz bölünme gibidir, kromozom sayısı bu evrede yarıya iner.

Buna göre hangi öğrencinin yapmış olduğu yorum doğru değildir?

A) Ali   B) Meryem

C)  Rabia   D) Hüseyin

2. Aşağıda mayoz bölünme geçiren bir sperm ana hücresi şematize edilmiştir.

 

Sperm ana
hücresi (2n)

Mayoz I

Mayoz II

(n)(n)

(n)

(n)

(n) (n) (n)

(n) (n) (n)

46

23

23 23

23

23 23

Yukarıdaki görselden hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kromozom sayısı Mayoz-I’de yarıya iner.

B)  Bölünme sonucu dört yeni hücre oluşur.

C)  Yumurta hücresinde görülen bölünmenin tüm özelliklerini taşır.

D) Mayoz bölünme Mayoz-I ve Mayoz-II olmak üzere iki aşamadan oluşur.
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Test  03Mitoz ve Mayoz Bölünme

3. Kaan Öğretmen; Sıla’ya proje ödevi olarak mitoz ve mayoz bölünmeye ait bir poster hazırlamasını istiyor. 
Sıla posterinde bir hata yaptığını fark ediyor. 

Tablonun doğru olabilmesi için hangi öncülleri yer değiştirmesi gerekir?

Mitoz Bölünme Mayoz Bölünme

1.  Vücut hücrelerinde görülür. a.  Kromozom sayısı yarıya iner.

2.  Kromozom sayısı değişmez. b.  Genetik çeşitlilik görülür.

3.  Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden 
farklıdır.

c.  Üreme ana hücrelerinde görülür.

4.  Genetik çeşitlilik görülmez d.  Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile 
aynıdır.

A) 1 - c B) 2-a C) 3-d D) 4-b

4.    

Mitoz bölünme tüm canlılarda görülebilir mi?

Mitozla oluşan tüm hücreler kalıtsal açıdan ana 
canlının aynısı mıdır?

Kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması 
mitoz bölünmeye örnek midir?

Fotokopi makinesiyle kağıt çoğaltmak 
mitoz bölünmeye benzeyen bir örnek 
olarak verilebilir mi?

Ece öğretmen öğrencilere konferans salonundaki sürprize ulaşabilmeleri için kapının önündeki basamakları 
en az adımda çıkmaları gerektiğini söylüyor. Soruların cevabını doğru bilen bir üst basamağa ilerlerken 
bilemeyen bir basamak aşağıya inecektir.

Öğrencilerin sorulara sırası ile  verdikleri cevaplar aşağıdaki gibi olduğuna göre ,acaba salona ilk olarak  
girmeyi başaran öğrenci kimdir?

A) Derin: evet-evet-evet-evet

B) Asya: evet-hayır-evet-hayır

C) Damla: hayır-evet-evet-hayır

D) Oğuz:evet-evet-hayır-hayır
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Mitoz ve Mayoz BölünmeTest  04
1.    

a b c d e

 

Deniz öğretmen sınıfı 4 gruba ayırarak 7.sınıflar arasında okulda yapılacak bilgi yarışmasına gidecek grubu 
belirlemeye çalışmıştır. Bunun için öğrencilerine karışık olarak verilen mitoz evrelerini doğru sıralamalarını 
ve her grubun kapalı zarf içinden çektikleri sorunun cevabını doğru bilmelerini istemiştir.

Buna göre, her 2 bölümü de doğru cevaplayarak yarışmaya katılacak grup aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Mitoz Evrelerinin Sıralaması

           a, b, c, d, e

Grup 1

Grup 3

   Zarftan Çekilen Soru ve Cevabı

Çok hücreli canlılarda görülen mitoz bölünme ile neler gerçekleşir?

CEVAP: Üreme hücrelerinin oluşumu sağlanır.

B)

Mitoz Evrelerinin Sıralaması

           a, b, c, d, e

Grup 2

   Zarftan Çekilen Soru ve Cevabı

Toprağa dikilen küçük bir fidan tohumunun bir süre sonra büyüyüp, gelişmesi 
mitoz bölünme mi yoksa mayoz bölünmeye mi örnektir?

CEVAP: Mayaz Bölünme

C)

Mitoz Evrelerinin Sıralaması

           a, b, c, d, e

Grup 3

   Zarftan Çekilen Soru ve Cevabı

Mitoz bölünme sonucu kalıtsal çeşitlilik oluşur mu?

Cevap: Hayır, oluşmaz.

Grup 3

D)

Mitoz Evrelerinin Sıralaması

           a, b, c, d, e

Grup 4

   Zarftan Çekilen Soru ve Cevabı

Mitoz bölünme sonunda bir hücreden kaç hücre oluşur.

Cevap: 4 hücre oluşur.

2. Mayoz bölünme ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor.

 

Homolog kromozomlar arasında 
parça değişimi olur.

Kromozom sayısı yarıya iner.

Eşeyli üreyen canlılarda üreme 
hücrelerinin oluşmasını sağlar.

DNA eşlenmesi meydana gelir.

Sıla
Hakan

Emre Elif

Buna göre, öğrencilerden hangisinin vermiş olduğu örnek “aynı tür canlılar arasında tür içi çeşitliliğin” 
oluşmasına neden olur?

A) Sıla B) Hakan C) Emre D) Elif
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Mitoz ve Mayoz Bölünme Test  04  
3. Kanser, hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sonucu oluşan bir hastalıktır.

İnsanlar dışında farklı canlılarında kanser olabileceği belirlenmiştir.

 

Mitoz bölünmenin bir evresidir. Çekirdek bölünmesi gerçekleşmiş-
tir.

Köpeğe ait bir hücre olabilir. Bu evre tüm hücrelerde 
aynı şekilde gerçekleşir. 

Şekilde bir kanser hücresinin geçirdiği hücre  bölünmesinden kesit gösterilmiştir. Buna göre yapılan 
yorumlardan kaç tanesi doğru değildir? Neden?

Kaç
Tanesi Neden

A) 1 Görseli verilen hayvan hücresine aittir. Tüm hücreler hayvan hücresi olmadığı için bu 
evre tüm hücrelerde aynı şekilde gerçekleşmez.

B) 4 Verilen özelliklerin tamamı yanlıştır.

C) 1 Kanser hücresi olduğu için insana aittir. Hayvanlarda kanser oluşmaz.

D) 2 Yeşil karttaki bilgi yanlıştır. Çünkü bitki hücrelerinde bu evre daha farklı gerçekleşir.
Kırmızı kart yanlıştır çünkü hayvanlar kanser olamaz.

4.      

Hücre bölünmesi mitoz ve mayoz bölünme olarak iki grupta incelenir.Yukarıda görselleri verilen büyüme 
yaraların iyileşmesi ve bitkinin çimlenmesi olaylarında gerçekleşen bölünme türüne ait özellikler tabloda 
bırakılıp diğerleri çıkarılırsa  tablonun son hali nasıl olur?

Üreme ana hücrelerinde görülür. İki aşamada gerçekleşir.

Kalıtsal çeşitlilik oluşmaz. Kalıtsal çeşitlilik oluşur.

Bir hücreden iki yavru hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez.

A)           B)           C)           D) 
ÖRNEKTİR
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1. Galileo Jüpiter’in Uydularını Nasıl Keşfetti?

Galileo 7 Ocak 1610 akşamı, kendi yaptığı teleskopuyla Jüpiter’i incelerken, geze-
genin yakınında 3 küçük ve parlak yıldız gördü. Böyle bir şey beklemediği için bir 
hayli şaşırmıştı. Onların, diğerleri gibi birer yıldız olduğunu düşündü. Ertesi akşam 
yine Jüpiter’i gözlemledi. 3 küçük yıldız bu kez Jüpiter’in batısına geçmiş ve ge-
zegene daha fazla yaklaşmıştı. O zaman bunların yıldız değil, Jüpiter’in etrafında 
dönen gezegenler olduğunu anladı. Sonra bu gezegenlerin bir dördüncüsünü 
daha keşfetti. Böylece Jüpiter’in ilk 4 uydusu keşfedilmiş oldu.
Galileo’nun bu keşfinden sonra da gökbilimciler araştırmayı sürdürmektedir. 
Hatta yakın zamanda gökbilimciler Scott Shephard, David Tholen ve Chadwick 
Trujilo Jüpiter’in etrafında dönen iki yeni uydu daha keşfederek Jüpiter’in bilinen 

uydularının sayısının 67’den 69’a çıktığını duyurdular. Galileo’nun keşfettiği uyduların ise en büyük 4 tanesi 
olduğu belirtilirken bunlara; Io, Europa, Ganymede ve Callisto isimleri verilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Galileo, son iki uydu hariç Jüpiter’in tüm uydularını keşfetmiştir.

B) Io, Europa, Ganymede ve Callisto; Jüpiter’in en büyük dört uydusudur.

C) Galileo’ nun keşfettiği gezegenler Jüpiter’in etrafında dönmektedir.

D) Galileo, Jüpiter’i kendi yaptığı teleskopuyla incelemiştir.

2. Geleceğin tehlikelerinden biri de “uzay kirliliği”dir. Uzay kirliliğinin çözümü için bazı öğrencilerin görüşleri ve 
karşı görüşleri aşağıda verilmiştir.
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Uzay aracı parçalarını 
manyetik metallerden 
yaparak Dünya’dan dev 
mıknatıslarla çekilip top-
lanmalıdır.

Uzayda sürekli çalışarak 
tüm araç parçalarını 
toplayacak uzay çöp 
araçları yapılmalıdır.

Ömrü biten uzay araçları 
uzaktan kontrol edilerek 
yeryüzünde uygun 
yerlere düşmesi sağlanır.

I II III

Uzay çok geniş bir alandır. 
Ayrıca parçalar uzayın çok 
değişik alanlarına 
dağılacağı için bunun 
yapılması imkansızdır.

Uzay araçlarının 
düşürüleceği yerlerde 
derin çukurlar oluşur. Bu 
çukurlarda canlılara zarar 
verebilirler.

Manyetik maddeler tüm 
manyetik alanlardan 
etkileneceği için çok 
tehlikeli sonuçlar oluşa-
bilir.

Buna göre, verilen karşıt görüşlerden hangileri kabul edilebilir düzeydedir?

A) İ ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

ÖRNEKTİR
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3. Bir uzay teknolojisinin hikayesi aşağıda verilmiştir.

Nisan 1990’da STS-31 görevi esnasında ………………… ile  gönderilen Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya 
etrafındaki yörüngesine götürülerek aynı zamanda bilim insanı olan …………………ların uzun süren çalışmaları 
sonucu uzayın derinliklerinden görüntüler almak için yerleştirilen bir …………………………………………..dur. Hubble o 
günden beri uzay ile ilgili bir çok gizemin çözülmesine yardımcı olmuştur.

Buna göre bu hikayedeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) fırlatma aracı / astronot / uzay teleskopu

B) roket / meteorolog / radyo teleskopu

C) füze / astronot / rasathane

D) fırlatma aracı / astrolog / uzay teleskopu

4. Türkiye’mizin dünden bugüne tüm uyduları aşağıdaki infografikte verilmiştir.

UYDULARIMIZ

HABERLEŞME

AKTİF 
OLAMAYAN

TÜRKSAT 1A
PATLADI 

TÜRKSAT 1B
(1994-2006) 

TÜRKSAT 1C
(1996-2010) 

TÜRKSAT 4B
(2015-?) 

TÜRKSAT 2A
(2001-2016) 

TÜRKSAT 3A
(2008-?) 

TÜRKSAT 3A
(2008-?) 

BİLSAT
(2003-2006) 

RASAT
(2011-?) 

GÖKTÜRK 1
(2009-?) 

GÖKTÜRK 1
(2012-?) 

AKTİF 
OLAMAYAN

AKTİF AKTİF 

GÖZLEM

Buna göre, bu infografiğe bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Fırlatılan her uydu aktif hale gelip görev yapmayabilir.

B) Uyduların yaşam ömrü değişkendir.

C) Tüm uydularımız Türkiye’den fırlatılmıştır.

D) Uydu sayımız gün geçtikçe artmıştır.

ÖRNEKTİR
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5. Gök cisimlerinin büyüklükleri ile ilgili aşağıdaki şema hazırlanıyor.

Farklı şekilleri vardır.

Tüm maddeyi içiren sistem

Isı ve ışık yayar

L
K

M

Şemaya göre bazı bilgiler veriliyor;

• : K’nın etrafında dolanırken uzayıp kısalan gök cismidir.

• : M’den madde çıkarıldığında kalan boşluktur.

• s: L’nin Dünya’nın da içinde bulunduğu türüdür.

Buna göre; , , s şekilleri ile gösterilen gökcisimlerinin isimleri hangisinde doğru verilmiştir?

                               s  

A) Kuyruklu yıldız               Galaksi            Mantar galaksi

B) Meteor                          Işık yılı            Sarmal galaksi

C) Kuyruklu yıldız               Uzay                     Sarmal galaksi

D) Göktaşı                          Uzay             At başı galaksi

6. Golgi aygıtı, zarımsı tüp ve keseciklerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Genellikle çekirdeğe yakındır. 
Asıl görevinin hücrenin salgıladığı proteinleri depolamak olduğuna inanılmaktadır. Paketleme ve salgı gö-
revi yapar. Golgi aygıtı büyük çalışmalar sonucu bulunmuştur. Organel adını 1906′da Nobel Fizyoloji ya da 
Tıp Ödülü’nü alan İtalyan hücre bilimci Camillo Golgi’den alır. Daha çok aktif salgı yapan bez hücrelerinde 
(tükürük, ter bezi gibi) görülür. Salgı bezlerinin hücrelerinde sayıları daha fazladır. Golgi aygıtının bozulması, 
salgıların azalmasına neden olur. Örneğin, ağızda salgılanan tükürüğün azalmasında golgi aygıtı etkilidir. 
Tükürüğün azalması ağzın kurumasına neden olur. Özellikle ipek böceğinin salgı bezlerindeki hücrelerde, 
çok gelişmiştir.

Yapı olarak düz endoplazmik retikuluma benzer. Ortası düz, üst üste yığıl-
mış ve uçları şişkin zar kabarcıklarından oluşmuş bir zar sistemidir. Olgun 
sperm ve eritrositler hariç tüm ökaryot (çekirdekli) hücrelerin sitoplazma-
sında bulunan bir tip hücre organelidir.

Maddelerin hücre dışına taşınmasını sağlar. Hücre zarı yapımında zar 
fabrikası gibi çalışır. Gerektiği zaman yağları depolar. Uzun zaman pek 
önemli bir organel olmadığı gerekçesiyle dikkate alınmayan golgi aygıtı; 
son zamanlarda hücre zarının özgüllüğünü saptamada önemli görev al-
ması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Buna göre golgi aygıtı ile ilgili yapılacak olan yorumlardan hangisi yanlış olur?

A) Golgi aygıtı, 1906 yılında Nobel ödülü kazanan Camillo Golgi’den önce hücrede görev yapan bir organel 
değildi.

B) Golgi aygıtı salgı maddesi üretmenin yanı sıra bazı besinleri depo etmek gibi bir görevide vardır.

C) Çekirdekli olan hücresel yapılarda bulunduğuna göre bitki ve hayvan hücrelerinin her ikisinde de bulunabilir.

D) Görevi dolayısıyla başlangıçta pek önemsenmeyen bir organel olsa da son yıllarda hücre zarı ile olan 
ilişkisi nedeniyle önemi anlaşılmaya başlanmıştır.

ÖRNEKTİR
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7. 

Hücre Zarı

Yandaki bölünmeye hazırlanmış olan ve kromozomları belirginleşmiş bir 
hücrenin belirli kromozomları sembolize edilmiştir.

Bu hücrenin vücut hücresi veya eşey ana hücresi olma durumunda geçireceği diğer evrelerin her hangi 
bir aşamasında kromozomların görüntüsü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiş olur?

(şıklarda boş olan şekiller hücrenin bölünme geçirmediğini gösteriyor)

Vücut Hücresi

Mitoz

A)

B)

C)

D)

Mayoz Mitoz Mayoz

Eşey Ana Hücresi

8. 17. yy ortaları: Hücre içi boş odacıklar olarak keşfedildi.
18.yy başları: Önce bitkilerin hemen sonra da hayvanların da hücrelerden olduğu anlaşıldı.
19. yy ortaları: Tüm canlıların hücre veya hücrelerden oluştuğu tespit edildi.
19 yy sonları: Bütün canlıların kendi özelliklerinden bir kısmını yavrularına aktaran kalıtsal bir yapısının ol-
duğu anlaşıldı.
20. yy ortaları: Kalıtsal yapı olan DNA’nın çift sarmal yapıda olduğu keşfedildi.

Hücrenin tarihsel gelişiminde keşfedilen yapıları ve özellikleri ile ilgili önemli olaylar yukarıda belirtil-
miştir. Bu gelişmeler ışığında hücre ile ilgili genel bir değerlendirme yapmaya çalışan öğrenciler hangi 
yorumu yapması hatalı olur?

A) 17.yy’dan önce hücre ile ilgili hiç bir bulguya rastlanmamıştır. 

B) İlk keşfedilen hücre bitkiye sonrasında hayvana aittir.

C) 19. yy sonlarında canlıların tek hücreli veya çok hücreli olabildiği biliniyordu.

D) 19 ve 20. yy’da özellikle hücrenin genel yapısından ziyade yönetici molekülünün yapısı ve görevleri üze-
rinde araştırma yapılması önem kazanmıştır.

ÖRNEKTİR
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9. 
 Hücre hacmi

Zaman

Karışımdaki madde miktarı

Zaman

A

B
A – B

Fen laboratuarında yapılan bir deneyde bir hayvanın deri hücresi A – B maddelerinden oluşan karışım dolu 
kaba bırakılmıştır. Bir süre sonra hücrenin yavaş yavaş şişmeye başladığı gözlenmiştir.

Gözlem sonrası öğrenciler Hücre hacmi - Zaman ve Karışımdaki madde miktarı - Zaman değerlerine 
göre çizdikleri grafiklere bakılarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) Hücre içerisinde bulunan organellerin bir kısmı karışım içerisine dağılmıştır.

B) Hücre zarı seçici geçirgen bir yapıya sahip olduğundan bazı maddeleri hücre içerisine alırken bazı mad-
deleri almamıştır.

C) Hücrenin etrafını saran hücre duvarı hücrenin hacminin genişlemesine engel olmaktadır.

D) Hücrenin yavaş yavaş şişmeye başlamasının temel nedeni hücre içerisine alınan B maddesidir.

10. Her ne kadar daha eski yıllarda hücre bazı bilim adamları tarafından gözlenmiş olsa da 
anlam verilemediği için bilimsel bir veri olarak dikkate alınmamıştır. Bu nedenle hücre 
kavramı ilk olarak 16.yy ‘da Robert Hooke tarafından geliştirdiği mikroskopta şişe man-
tarlarını incelerken içi boş odacıklar şeklinde ifade ederek kullanıldığı kabul edilir. 

Bilimin ve mikroskopların gelişmesiyle bitkiler, hayvanlar ve insan-
larında hücrelerden meydana geldiği, hücreyi oluşturan yapı ve 
organellerin detaylı bir şekilde incelenerek açıklanmasına olanak 
sağlamış, bütün canlıların canlılık özelliğini gösterebildiği en küçük 
yapı taşı olarak hücre veya hücrelerden meydana geldiği kabul edilmiştir. Yaşamımız 
için gerekli olan solunum, boşaltım, sindirim, enerji üretimi, üreme, kalıtsal materyallerin 
taşınması gibi bütün hayatsal faaliyetler aslında hücre içinde gerçekleştiği keşfedilmiş-

tir. Her geçen gün hücre ve işleyişi ile ilgili yeni bilgilere ulaşmaya devam ederken, açıklanamayan birçok 
sorunun daha cevap bulmasını merakla bekliyoruz. 

7. Sınıf öğrencisi olan Sena, hücre ile ilgili yaptığı araştırmayı özet olarak defterine yazmış ve sınıfı ile pay-
laşmıştır. Fen bilimleri öğretmeni de sınıftaki diğer öğrencilerinden Sena’nın yaptığı araştırma sonucu olarak 
neler öğrendiklerini öğrencilerin özgün cümleleri ifade etmesini ve yorumlamasını istemiştir.

Buna göre aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapan öğrencinin hatalı bir düşünceye sahip olduğu 
söylenebilir?

A) Hücre daha eski yıllarda gözlenmiş olsa da hücre kavramını bilimsel olarak öne süren ilk kişi Robert 
Hooke olmuştur.

B) Robert Hooke çağına göre gelişmiş mikroskoplar icat etmiştir.

C) Canlıların en küçük yapı taşı hücredir ve canlılarda hücreden daha küçük başka bir yapı bulunmaz .

D) Hücrenin işleyişi, görevi ve yapısı hakkında çok az şey biliyor olabiliriz.
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11. 
Besin miktarı

Zaman

X oganeli 
çıkarılıyor

Işıklı OrtamII.
 A

şa
m

a

ABesin miktarı

Zaman

Işıklı
Ortam

I. 
A

şa
m

a

A

X

İki aşamada gerçekleştirilen bir deneyin,

I. Aşamasında  : Işıklı bir ortamda A hücresindeki besin miktarına ait değişim gözlenmiş ve grafiği çizilmiştir.
II. Aşamasında :  Aynı hücrenin içerisinde bulunan X organeli çıkarılmış ve hücre içi besin miktarına ait de-

ğişim gözlenmiş ve grafiği çizilmiştir.

A hücresinin dışarıdan su ve CO2 dışında besin almadığı bilindiğine göre, A hücresi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) A hücresi bir bitkinin yaprak hücresi olabilir.

B) X organeli hücrenin hücre duvarı kısmı olabilir.

C) A hücresinin yapısında sentrozom bulunabilir.

D) X organeli hücre bölünmesinde görevli olabilir.

12. Başlangıçta ne olduğu tam anlaşılmayan içi boş baloncuk olarak nitelendirilse de hücrenin aslında canlıla-
rın canlılık özelliğini gösterebildiği en temel yapısı olduğu anlaşılmıştır. İlerleyen zaman içinde hücrelerinde 
bir birinden çok farklı yapı ve görevlerde bulunduğu anlaşılmış ve benzer görevdeki hücrelerin bir araya 
gelerek bir birinden farklı dokuları oluşturduğu anlaşılmıştır. Organlarında yapısı incelendiğinde aslında tek 
bir doku değil yapısında bir çok farklı dokunun uyumlu bir şekilde birleşmesi ile oluştuğu, organlarında bir-
leşerek daha kompleks yapı olan ve organlar arasında daha karmaşık ilişkilerle belirli hayatsal faaliyetlerin 
gerçekleşmesini sağlayan sistemleri oluşturduğu anlaşılmıştır. Bütün sistemler bir araya gelerek organiz-
manın mükemmel bir şekilde oluşmasını sağlar. Günlük hayatta hiç farkında olmadan yaptığımız solunum, 
dolaşım, sindirim gibi birçok hayatsal faaliyetler hücrelerimiz, dokularımız, organlarımız ve sistemlerimizin 
çok uyumlu ve birbirleri ile çok yakından ilişkili çalışması ile bir organizma olan insanı meydana getirir.

?

HÜCRE DOKU ORGAN    SİSTEM   ORGANİZMA

Hücreden organizmaya kadar olan yapılar ilişkilendirildiğinde yukarı yapılan sıralamada aşağıda veri-
len organlardan hangisinin eklenmesi daha doğru olacaktır?

A)       B)       C)       D) ÖRNEKTİR
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13. 

Bitkilerin tohum 
oluşturarak üremesi                                 

1 2 3 4

Kaplumbağaların 
yumurtlayarak üremesi                                

Dikilen menekşe 
yaprağının köklenmesi

Kertenkelenin kopan 
kuyruğunu tekrar oluşturması          

Fen Bilimleri Öğretmeni ünite sonu değerlendirmesi yapmak amaçlı öğrencilerine yukarıdaki şekilleri 
göstererek canlılarda verilen olaylar ve aralarındaki benzerlik ve farklılıklarına göre kendi cümleleri ile 
yorumlamalarını ister. Yanlış yapmaktan korkmalarına gerek olmadığını, rahatça kendilerini ifade edebile-
ceklerini amacının sadece ünite sonunun pekiştirmek olduğunu vurgular.

Buna göre öğretmen hangi yorumu yapan öğrenciye müdahale etmeye ihtiyaç duymadan “Çok güzel 
gerçekten konuyu çok iyi anlamışsın, teşekkür ederim” diyebilir?

A) 1 ve 2 nolu örnekler eşeyli, 3 ve 4 nolu örnekler eşeysiz üreme örnekleri olduğu için birbirleri ile daha 
yakından ilişkilidir . Tohum ve yumurta oluşumu için temelinde mayoz bölünme yer alır. Kopan kuyruğun 
onarılması ve yapraktan kök gövde oluşturulması ise mitoz bölünmelerle gerçekleşir ancak tek fark ker-
tenkele bu yöntemle üremiş olmaz sadece kendini yeniler.

B) 1 ve 4 nolu örnekler bitkilerde görülen üreme çeşitleri, 2 ve 3 ise hayvanlarda görülen üreme çeşitleri ol-
duğu için birbirleri ile daha fazla ilişkilidir. Ayrıca verilen örneklerin hepsinin temelinde mitoz bölünmeler 
yer alması hepsinin ortak özelliğidir.

C) 1,3 ve 4 nolu örneklerde üreme çeşitlerinin temelinde mitoz bölünmeler olduğu için birbirleri ile yakından 
ilişkilidir. Ancak 2 nolu üreme çeşidi diğerlerinden farklıdır. Çünkü yumurta oluşumunun temelinde mayoz 
bölünme yer alır ve eşeyli üremeye örnektir.

D) 1,2 ve 4 nolu örneklerde yeni bir canlı oluşumunun yer aldığı, hepsinin temelinde mitoz bölünmeler yer 
aldığı için birbirlerine daha çok benzer. 3 nolu örnekte ise kertenkele ürememiştir sadece kopan kuyru-
ğunu mitoz bölünmeler ile onararak yenilemiştir. Kopan kuyruk ölür ve yeni bir kertenkeleyi oluşturmaz.

14. 

A

C B D

Bakteri hücresi

Bitki hücresiHayvan hücresi
Canlılar hücre veya hücrelerden oluşur. Bütün hücrelerde bu-
lunması, gereken yapı veya organeller olduğu gibi birbirlerinden 
farklı olarak içerdiği yapı veya organellerde bulunur. Yanda bitki, 
hayvan ve bakteri hücrelerinde bulunan yapı ve organeller venn 
şemasında gösterilmiştir.

1. A hücrede enerji üreten organeldir. D Y

2. B besin üretebilir. D Y

3. C hücre bölünmesinde görev alır. D Y

4. D hücreyi koruyan seçici geçirgen özelliğe sahip yapıdır. D Y

verilen doğru yanlış etkinliğinde her doğru cevap 25 puan oldu-
ğuna göre;

Aslı: Hepsine doğru
              Samet: 1 ve 2’ye  doğru, 3 ve 4’e yanlış
              Ahmet: 1 ve 4‘e doğru, 2 ve 3’e yanlış
cevaplarını vermiştir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Aslı, Samet ve Ahmet’in almış olduğu notlar sırasıyla doğru verilmiş 
olur?

A) 25, 25, 25 B) 25, 50, 75 C) 50, 50, 100 D) 100. 50, 50
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15.      
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Hücre Sayısı

Hücre Sayısı

Soğan Hücresinin Kromozom Sayının Değişimi
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0

8

1

16 16 16

Zaman

8

2 3 4

 

  

Soğanın vücut hücresi  2n = 16 kromozomludur

Bir soğan hücresinin kromozom sayılarını mitoz, mayoz, döllenme gibi gerçekleşen olaylar sonucu 
gözlemlenmiş ve gözlem sonuçlarını grafik üzerinde göstermiştir. Araştırmacının grafiğini yorumlayan 
meslektaşlarından hangisinin yapacak olduğu yorumun doğru olduğunu söylenebilir?

A) Kromozom sayısı verileri gözlenirken hata yapılmıştır. Bir hücrenin kromozom sayısında kesinlikle baş-
langıçta artma ihtimali yoktur. 

B) Başlangıçtaki hücre yumurta ana hücresidir ve sperm hücresi ile birleşmesi olan döllenme olayı gerçek-
leşmiştir. Hücre sayısı 1 ile 3 zaman aralığında sabit kalmış, hücrede 3 ile 4. zaman aralığında ise mayoz 
bölünme geçirmektedir.

C) Başlangıçta yumurta hücresinin döllenmesi ile 1. zamanda zigot oluşumu gerçekleşmiş, 1 ile 3. zaman 
aralığında canlı mitoz bölünmelerle olgunlaşmış ve 3 ile 4 zaman aralığında mayoz bölünme geçirmeye 
başlamıştır.

D) Soğan hücresi eşeysiz olarak ürediği için mayoz bölünme geçirmez ve üreme hücresi oluşturmaz. Bu 
nedenle grafikte gösterilen hücre sayısındaki artış ve azalışlar mitoz bölünmelerin sıklığı ile ilgilidir. Canlı 
0-1 zaman aralığında hücre sayısı artarken, 3-4 zaman aralığında azalmıştır.

16. Koridorda nöbetçi olan Fen öğretmeni Ayça, Derin ve Deniz’in bir fen so-
rusu hakkında tartıştıklarını görür. Hem hoşuna gider hem de merakından 
dolayı soruyu görmek ister. Sorunun çözümü ile ilgili şekilde verilen bö-
lünmenin mitoz bölünmeye mi yoksa mayoz bölünmeye mi ait olduğuna 
karar vermekte zorlandıklarını görür.

Ayça : Bölünme sonunda 4 yavru hücre oluştuğu için bu bölünme kesin-
likle mayoz bölünmedir.
Derin : Kromozom sayısı ve hücre sayısı sürekli 2 kat arttığı ve parça de-
ğişimi olmadığı için bölünme mitoz bölünmeye aittir.

Buna göre öğretmen hangi açıklamayı yaparsa öğrencilerinin yanlış an-
lamalarını tam olarak düzeltmiş olur?

A) Ayça’cığım bir hücre iki defa mitoz geçirirse de sonuçta dört hücre oluşabilir.

B) Derin’ciğim hücrelerin kromozom sayısı arttığı ve sonuçta dört hücre oluştuğu için bölünmenin mayoz 
bölünme olması gerekir.

C) Ayça’cığım her bölünmede iki yavru hücre oluşmuş ve oluşan hücreler tekrar mitoz bölünme geçirerek 
sonuçta dört tane aynı özelliğe sahip yavru hücre oluşmuştur.

D) Derin’ciğim bölünme mitoz ama kromozom sayısı artmamış sabit kalmıştır, Ayça’cığım burada da hücre 
iki defa mitoz geçirerek bir birinin aynısı dört hücre oluşmuştur.
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17. 

Koful

Çekirdek Fen bilimleri öğretmeni yapmış olduğu bir quizde bir bitki hücresini “ ” 
şekli ve “ “ ile gösterilen kısımları ile ilgili bir tablo vermiş ve öğrencilerden 
bu tabloyu doğru bir şekilde doldurmaları istenmiştir.

                       

Sadece bitki 
hücresinde
bulunur.

Seçici
geçirgen-
dir.

Bütün hücre-
lerde bulunur. Canlıdır.

Dayınıklı 
ve serttir.

Ahsen HAYIR EVET EVET HAYIR HAYIR

Toprak HAYIR HAYIR EVET EVET EVET

Ahsen ve Toprak yukarıdaki cevapları verdiğine göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Ahsen ve Top-
rak’ın quiz değerlendirilmesi için verilen bilgiler doğru olur? (her boşluk 20 puandır)

     (Doğru cevaplara “ ” atılmıştır.

A) 

Ahsen 40

Toprak 60

Puan    B) 

Ahsen 60

Toprak 80

Puan

 

C)

Ahsen 80

Toprak 60

Puan                D)

Ahsen 40

Toprak 20

Puan

     

 
18. Hücre bölünmeleri canlıların birçok hayatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmesinde çok önemli bir yere sa-

hiptir. Hücre bölünmeleri genel olarak ikiye ayrılır. Bunlardan mitoz bölünme çok hücreli canlılarda büyüme, 
gelişme, yıpranan doku veya organların yenilenmesi ve tek hücreli canlılarda üremeyi sağlarken; mayoz 
bölünme ise sadece eşeyli üreyen canlıların üreme organlarında gerçekleşir ve üremeyi değil, üreme için 
gerekli olan üreme hücrelerinin oluşturulmasını sağlar. 
Eşeyli üreyen canlılarda üreme erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesi olan döllenme ile gerçekleşir. 
Mitoz bölünme olgunlaşmış sinir, kas ve alyuvar hücreleri hariç hemen hemen tüm canlılarda ve hücrelerde 
görülebilirken, mayoz bölünme sadece üreme ana hücrelerinde görülen özel bir bölünmedir.

Karaciğerin zarar 
gören bölümünü 
onarması

Yumurtalıkta bulu-
nan yumurta ana 
hücresi

Sperm hücreleri
Kertenkelenin kopan 
kuyruğunu tekrar
oluşturması

İnsanın çizgili kas 
dokusu

Hücre bölünmeleri ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yapılan yorum doğru olur?

A) Mitoz bölünme geçirebilen bir canlıda mayoz bölünme görülmediği gibi, mayoz bölünme geçirebilen bir 
canlıda da mitoz bölünme görülmez.

B) Mayoz bölünme sadece eşeyli üreyen canlılarda görüldüğü için yumurta ana hücresi ve sperm hücreleri 
mayoz bölünme geçirebilir.

C) Eşeyli üreyen canlıların üreme hücreleri olan yumurta ve sperm hücrelerinde mayoz bölünme kesinlikle 
görülmez.

D) Karaciğerin ve çizgili kasların zarar gören hücrelerini yenilemesi ile kertenkelenin kopan kuyruğunun 
tekrar oluşturması mitoz bölünmelerle gerçekleşir.
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19. Bir araştırmacı bakterilerin mitoz bölünme ile çoğalma durumunun nasıl değişkenlik gösterdiğini incelemek 
üzere bir kültür ortamı oluşturmuştur. Kaba başlangıçta 2 bakteri hücresi koyarak belirli zaman aralıkla-
rında kaptaki bakteri sayısını ve geçirilen mitoz bölünme sayılarını not almış ve bu verileri grafik üzerinde 
göstermiştir.

Bakterilerin Üremesi

20
18
16
14
12
10
  8
  6
  4
  2
  0

20 dk

Mitoz Bölünme Sayısı

Mitoz Bölünme Sayısı

Son Durumda Kaptaki 
Bakteri Sayısı

Son Durumda Kaptaki Bakteri Sayısı

1 2 3 4

4 6 12 18

40 dk 60 dk 80 dk

Araştırmacının elde ettiği verilere bakılarak aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğru olur?

A) Bakteri sayısı sürekli artış gösterdiği için bakterilerin çoğalmasını etkileyen olumsuz bir durum görülme-
mektedir.

B) En fazla bakteri sayısı olan 80. dakika bakterilerin yaşaması için en uygun ortamdır.

C) 2. bölünmede oluşması gereken bakteri sayısından daha az bakteri oluştuğu gözlenmiş, ortama besin 
eklenerek bakterilerin çoğalması için daha uygun ortam sağlanmış olabilir.

D) 1. mitoz sonunda 2 yavru hücre oluşması gerekirken 4 yavru hücre oluştuğu için başlangıçta eklenen 
besin miktarı çok fazla olduğu için bakteriler daha hızlı çoğalmıştır.

20. Fen Bilimleri öğretmeni organellerin görevlerini;
Ribozom: Hücrede protein üretimi (sentezi) yaparak DNA’nın hücreyi yönetmesinde yönlendirici olur.

Sentrozom: Hücre bölünmesinde görev alır ve iğ ipliği denilen yapıları oluşturur.

diyerek yazdırırken Sena aklına takılan bir soruyu sormak için parmak kaldırmıştır?

Öğretmenim o zaman ribozomu olmayan hücreler protein 
üretmez, Sentrozomu olmayanlar da bölünemez değil mi?

Öğretmen Sena’nın sorusuna en doğru şekilde nasıl yanıtlamalıdır?

A) Aferin Sena’cığım konuyu çok iyi anlamışsın. 

B) Hayır Sena’cığım. Bazı hücrelerde ribozom ve sentrozom bulunmayabilir ama yine de farklı yapılar sa-
yesinde protein sentezi yapılır ve hücre bölünür.

C) Tam olarak doğru sayılmaz Sena’cığım. Ribozom bütün hücrelerde bulunur ve protein sentezi yapılır 
ama bitki hücrelerinde, sentrozom olmadığı halde onlarda bölünür.

D) Tam olarak doğru sayılmaz Sena’cığım. Hücrenin çoğalabilmesi için sentrozom şarttır ve sentrozomu 
olmayan bir hücre yoktur. Ancak protein sentezi için ribozom şart değildir, her hücrede bulunmayabilir.
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