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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

UZAY ARAŞTIRMALARI 1
1. Uzay teknolojileri, Dünya’nın ve uzayın sırlarını çözme yolunda 

sürekli ilerlemektedir. Bu teknolojik gelişmeler uzayla sınırlı kal-
mamıştır. Uzay araştırmaları için geliştirilen alet ve teknolojiler 
günlük hayata uyarlanarak farklı alanlarda kullanılmıştır.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi uzay araştırmala-
rının günlük hayattaki uygulamalarından değildir?

A) Yapay kalp pompası B) Çocuk maması
C) Kulak termometresi D) Uzay sondası

2.       

Tükenmez kalemlerde mürekkep yer çekimi etkisiyle akarak 
kalemin ucundaki bilyeye ulaşır. Dönebilen bu bilye yardımıyla 
mürekkep kalemin ucuna kontrollü bir şekilde akar. Ancak yer 
çekimsiz ortamda mürekkep kendi kendine akmadığı için uzay-
da kullanılabilen özel kalemler geliştirilmiştir.
Basınçlı bir mürekkep kartuşu olan bu kalem yer çekimsiz or-
tamlarda, su altında ve yaklaşık –50°C - 200 °C gibi geniş bir 
sıcaklık aralığında kullanılıyor.
Tükenmez kalemlerin astronotların kullanabileceği hale getiril-
mesi yukarıdaki parçada verilmiştir.
Buna göre;

• Duman dedektörü
• Navigasyon
• Diş teli
• Bebek maması
• İzolasyon malzemeleri
• Kablosuz kulaklık
Yukarıdakilerden kaç tanesi uzay teknolojisinin günlük ya-
şamımıza kazandırdığı ürünler arasında yer alır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

3. • Dünya’nın çevresinde dolanan işlevi olmayan insan yapımı 
uzay araçlarıdır.

• Bir gök cisminin kütle çekimine bağlı kalıp onun çevresinde 
dönme hareketi yapan gök cisimleridir.

• Uzaydaki insanların konaklaması için hazırlanan platformlar-
dır.

Yukarıdaki uzay araştırmaları ile ilgili bazı tanımlamalar ve-
rilmiştir. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapıl-
mamıştır?

A) Uydu B) Uzay mekiği
C) Uzay istasyonu D) Uzay kirliliği

4.           
HABERLEŞME

ASKERİ
İSTİHBARAT

GÖZLEM

Türksat 2A

Bilsat

Rasat

Türksat 4B

Göktürk-1

Yukarıda verilen yapay uydular ve görevleri ile ilgili yapılan 
doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir?

A)  B) 

C)  D) 

ÜNİTE 1: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ
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5.     

Adana – 1 Ekim 2018 Görüntüsü ve Seyhan Barajı

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından ta-
mamı Türkiye’de Türk mühendislerince tasarlanıp üretilen ilk 
yerli üretim gözlem uydumuz RASAT yörüngesindeki 7. yılını 
doldurdu. Kullanım ömrü 3 yıl olarak tasarlanan RASAT, ha-
len görevine devam etmektedir. Yeryüzünden yaklaşık 700 km 
yükseklikte Güneş ile eş zamanlı yörüngede hareket eden RA-
SAT, yörünge özelliği sayesinde Dünya’nın her yerinden görüntü 
alabiliyor. Tübitak uzay tesislerinde bulunan yer istasyonundan 
kontrol edilen RASAT günde dört kez Türkiye’nin üzerinden ge-
çiyor.
RASAT ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Türk mühendisler tarafından uzaya gönderilmiştir.
B) Türkiye’nin ilk yer gözlem uydusudur.
C) Dünya’nın her yerinden görüntü alabilmektedir.
D) Günümüzde kullanım ömrünü tamamlamasına rağmen ha-

berleşme amaçlı görevine devam etmektedir.

6. Teleskoplar, gök cisimlerini ve uzayı gözlemlemek için gelişti-
rilmiş araçlardır. Teleskobun icadı ile astronomi alanında yeni 
bilgiler keşfedildi. Teknolojinin gelişmesi ile astronomi de ge-
lişmektedir.
Yukarıdaki paragrafa göre yapılan yorumlardan hangisi 
yanlıştır?

A) Teleskop astronominin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
B) Teleskoplar uzayı gözlemlemek için tasarlanmıştır.
C) Uzay hakkındaki bilgilerin tamamı teleskoplar ile elde edil-

miştir.
D) Astronomideki gelişim teknolojinin gelişimi ile orantılıdır.

7. Ebrar ve Selen bilim uygulamaları dersinde teleskop yapımını 
öğrenip kendi teleskoplarını yapmışlardır. 
Buna göre Ebrar ve Selen; 

İnce Kenarlı
Mercek

İnce Kenarlı
Mercek

I.

Kalın Kenarlı
Mercek

İnce Kenarlı
Mercek

II.

Kalın Kenarlı
Mercek

Kalın Kenarlı
Mercek

III.

İnce Kenarlı
Mercek

Kalın Kenarlı
Mercek

IV.

düzeneklerinden hangilerini kurmuş olabilir?

A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) III ve IV
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

8.          

Hubble uzay teleskopu 24 Nisan 1990 tarihinde uzay mekiği 
Discovery’den fırlatılmış olup yeryüzünden yaklaşık 569 km yu-
karıda yörüngesine oturtulmuştur.
Hubble Uzay Teleskopu aynalı teleskoptur. Yeryüzünde bun-
dan çok daha büyük aynalı teleskoplar olmasına rağmen, hiçbiri 
Hubble Uzay Teleskopu kadar işlevsel olmamıştır.
Buna göre, Hubble Uzay Teleskopu’nun, yeryüzündeki te-
leskoplar arasında daha işlevsel olması;

I. Işık kirliğinden etkilenmemesi
II. Ses kirliliğinden etkilenmemesi
III. Atmosfer olaylarından etkilenmemesi
durumlarından hangileri ile ilgilidir?

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

9. Bir teleskobun gücü, gözlem yapılan alandan teleskoba ulaşan 
ışık miktarı ile doğru orantılıdır. Gözlemlediğimiz gök cisminden 
gelen ışık miktarı arttıkça teleskopta görüntü netleşir. Örneğin 
teleskopla bir yıldız gözlemlenirken teleskoba ulaşan ışık mikta-
rı ne kadar artarsa yıldızın teleskoptaki görüntüsü o kadar net-
leşir. Sabit teleskoplar kullanılarak uzay gözlemlerinin yapıldığı 
yerlere rasathane (gözlemevi) denir.
Buna göre, teleskoptaki görüntünün daha net olması ve uzay 
gözlemlerinin verimli ve düzenli yapılması için rasathanenin ku-
rulduğu bölge;
• Bulutsuz gece sayısının fazla olması
• Havadaki nem oranının düşük olması
• Havadaki kirliliğin ve toz oranının düşük olması
• Deprem kuşaklarına uzak olması
• Işık kirliliğinden uzak olması
• Güneş ışığından maksimum düzeyde faydalanabilmesi
özelliklerinden kaç tanesine sahip olmalıdır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

10.                

Çin tarafından inşa edilen, çanak anten şekline sahip Dünya’nın 
en büyük radyo teleskobu FAST göreve başladı. Çapı 500 metre 
olan teleskop Çin’in Guizhou eyaletinde doğal bir çöküntü alanı-
na inşa edildi. Teleskop yaklaşık 4600 yansıtıcı panelin birleşi-
minden oluşuyor. Yansıtıcı paneller kablolardan oluşan bir ağın 
üzerinde bulunuyor. Bir önceki rekor Porto Riko’daki 300 metre 
çapında olan Arecibo Teleskobu’na aitti. FAST teleskobunun 
evrenin ilk anları ile gökadaların ve yıldızların nasıl oluştuğu ile 
ilgili bilim insanlarına önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor.
Çin’de bulunan FAST radyo teleskobu ile ilgili;

I. Gece ve gündüz kullanılabilir.
II. Işığı toplayan aynalar kullanılır.
III. Evrenin oluşumu ile ilgili yeni bilgiler elde edilebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III
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11. Dünya çevresinde dolaşan ilk yapay uydu Sputnik 1, 1957 yı-
lında uzaya gönderilmiştir. Bu uydu; bir termometre, bir batarya 
ve bir radyodan oluşan metal bir top şeklindeydi. Teknolojinin 
ilerlemesi ile Dünya çevresinde dolaşan yapay uydu sayısı hız-
la artmıştır.
1957’de başlayan bu serüvenden günümüze kadar;

• Uzaya fırlatılan roket sayısı yaklaşık 5250’ye,
• Bu roketlerin yörüngeye yerleştirdiği yapay uydu sayısı yak-

laşık 7500’e,
• Halen uzayda olan uydu sayısı yaklaşık 4300’e,
• Halen çalışan uydu sayısı yaklaşık 1200’e ulaşmıştır.
Dünya çevresinde, değişik yörüngelerde dönen ve artık herhan-
gi bir işlevi olmayan, insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliği 
olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bu durum ileri bir tarihte uzay araştırmalarına ara verilmesi-
ne neden olabilir.

B) Uzay kirliliği astronotların ve uzay araçlarının zarar görme-
sine neden olabilir.

C) Dünya yörüngesine giren meteorlar uzay kirliliğini artırarak 
daha tehlikeli hale getirebilir.

D) Uzaydaki uydu sayısının artışı teknoloji ile doğru orantılıdır.

12. Aşağıda Türk ve Batılı Gök Bilimcilerin görüşleri verilmiş-
tir. Buna göre;

Galileo Galilei
(1564-1642)

Güneş saati yapmış
ve Ay’ın ilk haritasını
çıkarmıştır.

Johannes Kepler
(1571-1630)

Kozmogra  Gizem adlı
eserinde gezegenlerin
Güneş’e olan uzaklıklarını
hesaplamıştır. Mars’ın
yörüngesinin elips şeklinde
olduğunu belirtmiştir.

Ali Kuşçu
(1403-1474)

Ay’ın evrelerini incelemiş,
Ay’da kraterler, dağlar,
vadiler görmüştür. Satürn’ün
halkalarını gözlemlemiştir.

Uluğ Bey
(1395-1449)

Batlamyus’un yaptığı
çalışmadan sonra hazırladığı
Yıldızlar Cetveli büyük önem
taşır.

I.

III.

II.

IV.

verilen görüşlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III
C) I ve IV D) II ve IV
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

UZAY ARAŞTIRMALARI 2

1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Uzay teleskopları ve yapay uydular uzay araştırmaları için ya 
da farklı amaçlarla gökcisimlerinin yörüngelerine yerleştirilen 
araçlardır. Bu araçlar yardımıyla uzayda fotoğraflar çekilebilir, 
çeşitli ölçümler yapılabilir ya da haberleşme sağlanabilir. Uzay 
teleskopları ve uydular, taşıyıcı roketlere yerleştirilerek uzaya 
gönderilir. Taşıyıcı roket, uyduyu Dünya’nın çevresinde dolan-
maya başlayacağı daha önceden belirlenmiş bir noktaya otoma-
tik olarak bırakır. Bu aslında uydunun yörüngeye yerleştirilmesi 
demektir. Bazı hassas uydular ise içinde insanların da bulundu-
ğu uzay mekiğiyle uzaya gönderilir. Uzay mekiğiyle gönderilen 
uyduların yörüngeye yerleştirilmesinde, yine mekikte bulunan ve 
astronotların yönlendirdiği bir koldan yararlanılır.

1. Yukarıda verilen parçada uzay araştırmaları için geliştirilen 
araçların hangisinden bahsedilmemiştir?

A)

C)

B)

D)
Yapay uydu Uzay roketi

Uzay mekiği Uzay istasyonu

2. Yukarıda verilen parçaya göre uzay araştırmaları ve tek-
nolojileri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uzay araştırmalarında kullanılan araçlar ile fotoğraf çekile-
bilir, ölçümler yapılabilir ve haberleşme sağlanabilir.

B) Uzay mekikleri, içerisinde astronotların bulunduğu uzay ara-
cıdır.

C) Roketler yapay uyduları yörüngeye yerleştirdikten sonra tek-
rar tekrar kullanılabilen uzay aracıdır.

D) Roketler ve uzay mekikleri Dünya yörüngesine yapay uydu 
yerleştirebilir.

3. Uzay boşluğunda dolaşarak uzay araştırmaları için bilimsel ve-
riler toplayan uzay aracıdır. Gök cisimlerine ya da uzay boş-
luğuna gönderilir. İçerisinde astronot bulunmaz. Üzerlerindeki 
cihazları kullanarak gezegenler, takımyıldızları ve diğer gök ci-
simleri hakkında veriler toplar. Bu verileri üzerinde çalışılması 
için Dünya’ya gönderir.
Parçada anlatılan uzay aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzay mekiği B) Uzay sondası
C) Yapay uydu D) Uzay roketi
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4.          

Uluslararası uzay istasyonu Dünya yörüngesine ilk yerleşimi 
2000 yılında gerçekleşmiştir. 420 ton ağırlığında ve yaklaşık bir 
futbol sahası büyüklüğünde olan istasyon saniyede 8 km hız-
la ilerleyerek Dünya üzerindeki bir tam döngüsünü 90 dakika-
da tamamlıyor. İstasyonda bugüne kadar 200’ün üzerinde uzay 
yürüyüşü ve 2000’den fazla deney ve araştırma yürütülmüştür. 
Araştırmalar sadece uzay ile ilgili olmayıp fizyoloji ve biyoloji gibi 
alanlarda da yapılmaktadır.
Buna göre uzay istasyonları ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Bu istasyonlar deney ve araştırmaların uzayda yapılmasını 
sağlar.

B) Uzay istasyonlarında belirli bir süre astronotlar yaşarlar.
C) Uzay istasyonları Dünya’nın yörüngesinde dolanmaktadır.
D) Uzay istasyonlarında sadece uzay ile ilgili çalışmalar yapıl-

maktadır.

5. Teknoloji ilerledikçe birçok ülke kendi uydusunu yapıp Dünya 
yörüngesine yerleştirmiştir. Türkiye de bu ülkeler arasında yer 
almaktadır. Türkiye’nin uzayda 3 haberleşme uydusu, 3 gözlem 
ve keşif uydusu olmak üzere toplam 6 tane aktif uydusu bulun-
maktadır. Daha önce uzaya gönderilen 3 haberleşme uydusu ile 
1 gözlem uydusu ömrünü tamamlamış durumdadır.
Buna göre;

1. Türksat 2A 4. Rasat
2. Türksat 4A 5. Göktürk 2
3. Türksat 1C 6. Bilsat

uydularından hangileri Türkiye’nin uzaydaki halen aktif 
olan uydularıdır?

A) 1, 2 ve 3 B) 2, 4 ve 5
C) 2, 5 ve 6 D) 4, 5 ve 6

6. Sürücüsüz elektrikli otomobil, tekrar kullanılabilir uzay roketleri, 
Mars’ta insan kolonisi, düşük maliyetle sesten hızlı seyahat gibi 
projelerle tanınan Elan Musk’ın sahibi olduğu Space X şirketi, 
2020 ve 2021 yıllarında uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 
5A ve 5B uydularını fırlatacağını açıkladı.
Buna göre, ülkemizin sahip olduğu yapay uydularla ilgili;

I. Teknolojinin gelişmesi ile yenilenmektedir.
II. Yaşam standartlarımızı arttırmaktadır.
III. Ulusal ve uluslararası iletişimi kolaylaştırmaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

7.     

Göz

Netlik ayar
tekerleği

merceği
Kırıcı

mercek

Teleskop
açıklığı

Gelen
ışınlar

Görselde bir teleskobun yapısı verilmiştir. Görselde verilen te-
leskopla ilgili;
• Teleskobun açıklığı ne kadar büyükse, teleskop o kadar fazla 

ışık toplar. Teleskobun daha çok ışık toplaması daha parlak 
ve daha iyi bir görüntü oluşmasını sağlar.

• Kırıcı mercek ince kenarlı mercektir.
• Göz merceği kırıcı mercekten gelen görüntüyü düzeltir.
• Netlik ayar tekerleği; göz merceğinde oluşan görüntünün net-

lik ayarının yapılmasını sağlar.
bilgilerinden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

8. Ünlü gökbilimci Galileo Galilei tarafından yapılan Galileoskop 
yaklaşık 1610 yılında bir nesnenin 30 kat büyütülmesi ilkesine 
dayanır. Teleskop çağının başlamasını sağlayan Galileo bu alet 
ile Jüpiter’in dört uydusunu da gözlemlemiştir. Bilinen 63 uydu-
su olmasına rağmen Jüpiter’in bilinen ilk dört uydusu Galileo 
tarafından gözlenmiştir.
Fen Bilimleri öğretmeni Hilal Hanım öğrencileriyle beraber ga-
lileoskop yapmaktadır.
Galileoskop için gerekli malzemeler;

• 1 adet 5 x 30 cm su borusu
• 1 adet 4 x 50 cm su borusu
• 1 adet 500 mm odak uzaklığı 1/20 m olan ince kenarlı mercek
• 1 adet 50 mm odak uzaklığı 1/20 m olan kalın kenarlı mercek
• Elektrik bandı
• Yapışkan kağıtlar
Öğrenciler;

Kalın kenarlı merceği 50 cm’lik boruya, ince kenarlı merceği 
30 cm’lik boruya bantladılar, Boruları yapışkan kağıtlar ile süs-
lediler. Mercekli taraflar uçlarda kalacak şekilde boruları iç içe 
geçirdiler. Sonuçta gözlemledikleri nesneyi 10 kat büyütebilen 
galileoskop ile kalın kenarlı mercekten bakarken uzun boruyu 
kendilerine doğru çektiklerinde görüntünün büyüdüğünü gör-
düler.
Buna göre, galileoskop ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Uzay gözlemlerinde kullanılabilen teleskobu Galileo tasarla-
mıştır.

B) Galileoskop içinde optik parçalar bulunmaktadır.
C) Galileo’nun yapmış olduğu Galileoskop ile öğrencilerin yap-

tığı Galileoskop’un nesneleri büyütme oranı aynıdır.
D) Galileskop içinde ince ve kalın kenarlı mercekler kullanılmış-

tır.

9. Uzaydaki değişiklikleri gözlemlemek ve incelemek için kurulan 
gözlemevleri genellikle yerleşim yerlerinden uzaktaki dağlara 
veya tepelere kurulur.
Gözlemevleri ile ilgili verilen bilginin sebebi aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

A) Gökcisimlerini daha yakından incelemek.
B) Işık kirliliğinin etkisini en aza indirmek.
C) Sessiz bir ortam sağlamak.
D) Güneş ışığından yararlanmak.

10.    

Optik gözlemevleri şehir ışıklarından uzakta, yüksek, az bulut-
lu ve havanın açık olduğu yerlerde kurulmalıdır. Teleskop kul-
lanıldığı için ışık kirliliğinin ve hava kirliliğinin olmadığı yerler 
tercih edilir.
Aşağıda bazı bölgelerin deniz seviyesinden yükseklikleri 
ve yıl içerisindeki açık gün sayısı verilmiştir.

Bölge Deniz Seviyesinden Yükseklik (rakım)
K 3200 m
L 500 m
M 2800 m
N 1200 m

Bölge Yıl İçindeki Açık Gün Sayısı
K 150 gün
L 200 gün
M 250 gün
N 120 gün

Tablodaki değerlere göre gözlemevi kurulabilecek en uy-
gun bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) K B) L C) M D) N
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11. 

1957 1993 2018

Uzay araştırmalarının başladığı tarihten, günümüze kadar uza-
ya pek çok araç gönderilip Dünya yörüngesine yerleştirilmiştir. 
Dünya çevresinde dolaşan Sputnik 1, 1957 yılında uzaya gön-
derilmiştir. 1957’den bu yana Dünya çevresinde işlevini kaybe-
den binlerce roket parçaları, yapay uydular, yakıt tankları, uzay 
aracı atıkları hurda yağınları oluşturdu. Uzay araştırmaları tüm 
hızıyla devam etmektedir. Yörüngedeki bu hurda yığını ne yazık 
ki giderek büyümeye devam etmektedir.
Buna göre uzayda oluşan kirlilik ile ilgili aşağıdaki yorum-
lardan hangisi yapılamaz?

A) Uzayda oluşan kirlilik son 60 yılda meydana gelmiştir.
B) Uzay istasyonlarına, uzay yürüyüşü yapan astronotlara ve 

Dünya’ya tehlike oluşturmaktadır.
C) Uzay kirliliğine neden olan parçaların oluşturduğu manyetik 

etki insanların günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir.
D) Teknolojinin gelişmesiyle uzayda oluşan kirlilik her geçen 

gün artmaya devam etmektedir.

12. 

Uluğ Bey (1395 - 1449)

Gök Bilimciler Yapılan Çalışmalar

En önemli gözlemleri Ay ve 
Güneş üzerinedir. Ay’ın evrelerini 
incelemiş; Ay’da kraterler, vadiler 
ve dağlar görmüştür. Teleskobu 
güçlü olmadığı için Satürn’ün 
halkasını uydu zannetmiştir.

Gök bilimci ve matematik alimidir. 
İstanbul’un enlem ve boylam 
derecesini belirlemiştir. Ay’ın ilk 
haritasını çıkarmıştır.

Gök bilimci ve matematik 
alanında çalışmalar yapmıştır. 
1428 yılında Semerkant’ta bir 
gözlemevi yaptırmıştır.

Ali Kuşçu (1403 - 1474)

Copernicus (Kopernik) 
(1473 - 1543)

Galileo (1564 - 1642)

Tabloda Batılı ve Türk İslam Gök Bilimcileri ile yaptıkları ça-
lışmalar verilmiştir. Buna göre Gök Bilimciler ile yapılan ça-
lışmalar eşleştirildiğinde hangi Gök Bilimci dışarıda kalır?

A) Uluğ Bey B) Ali Kuşçu
C) Copernicus D) Galileo
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UZAY ARAŞTIRMALARI 3
1. 

Ay’a ilk gönderilen 
sondadır.

ÖZELLİK KAVRAM

Luna

Yuri Gagarin

Sputnik

Neil Armstrong

Uzaya giden ilk insandır.

Ay’a ayak basan ilk 
insandır.

Yukarıdaki kavramlar ile ilgili birer özellik verilmiştir.
Buna göre, hangi kavramla ilgili özellik verilmemiştir?

A) Luna B) Sputnik
C) Yuri Gagarin D) Neil Armstrong

2. Uzay gözlemlerinin geçmişi, tarih öncesi çağlara kadar uza-
nır. O zamanlar çıplak gözle yapılan bu gözlemler 17. yüzyılda 
teleskobun icadı ile büyük hız kazandı. Uzay araştırmalarında 
teleskobun kullanılmaya başlamasından sonra yeni yıldızlar, ga-
laksiler keşfedildi ve incelendi. Teknolojinin ilerlemesi ile uzay 
araştırmaları uzaydan yapılmaya başlandı.
Buna göre;

• Uzay teleskobu • Uzay sondası
• Yapay uydu • Rasathane
• Uzay istasyonu

Araçlarından kaç tanesi uzay araştırmalarının uzaydan ya-
pılmasına olanak sağlamıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

3. • Astronomi ile ilgili araştırma ve deney yapan insanlı uzay araç-
larıdır.

• Tekrar kullanılabilen, büyük uyduları taşıyan araçlardır.
• Gök cisimlerini incelemek için gönderilen robotik uzay araç-

larıdır.
Yukarıdaki tanımlamalar sırasıyla hangi seçenekte veril-
miştir?

A) Uzay mekiği – Uzay sondası – Uzay istasyonu
B) Uzay sondası – Uzay mekiği – Uzay istasyonu
C) Uzay istasyonu – Uzay mekiği – Uzay sondası
D) Uzay istasyonu – Uzay sondası – Uzay mekiği

4. Görselde bilim insanlarının araştırmalarını uzayda yapabilme-
sine imkan sağlayan uzay istasyonu verilmiştir.

Uzay istasyonlarındaki ihtiyaçların sağlandığı, astronotla-
rın Dünya’ya gidip geldiği, tekrar tekrar kullanılabilen araç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

C)

B)

D)
Uzay mekiği

Uzay roketi

Uzay sondası

Uzay teleskobu
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5.   

Türksat
1A

Türksat
2A

Türksat
3A

Bilsat

Rasat

Türksat
4B

Göktürk
2

Göktürk
1

B
İ
T
İ
Ş

1 2 3
4

5

6
7

8

Ayşe öğretmen hazırlamış olduğu seksek oyununu sınıftaki öğ-
rencilerine tanıtıyor.
Oyunun kuralı; Aktif uyduların üzerine basarak ilerlemektir.
Oyunu doğru şekilde tamamlayan Ali hangi bölmelere ba-
sarak bitişe ulaşır?

A) 2 - 4 - 5 - 6 - 8 B) 3 - 5 - 6 - 7 - 8
C) 3 - 4 - 5 - 7 - 8 D) 3 - 4 - 6 - 7 - 8

6.       

Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapabilen yer göz-
lem uydusu Göktürk-1 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren görev 
yapmaktadır.
Göktürk-1 uydusunun öncelikli görevi askeri istihbarat amaçlı 
yüksek çözünürlüklü görüntü elde etmek. Ancak Göktürk-1 ta-
rafından kaydedilen görüntüler çevre, şehircilik, tarım gibi farklı 
alanlarda da uzaktan görüntüleme imkanı sağlamaktadır.
Türkiye’nin uzaya fırlattığı;

I. Türksat 4A
II. Bilsat
III. Göktürk-2
uydularından hangileri Göktürk-1 ile benzer gözlem amaçlı 
kullanılan aktif olan uydularındandır?

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

7. Aynalı teleskoplar yansıtıcı teleskop grubunda yer alır. Uzay-
dan gelen ışınlar önce aynalı yüzeye çarparak prizmadan geçip 
göze ulaşır. Bu şekilde görüntünün oluşması sağlanır. Dünya’nın 
yörüngesinde yer alan uzaydaki ilk teleskop olan Hubble Uzay 
Teleskobu aynalı teleskoptur. İsmi Amerikalı astronom Edwin 
Hubble’nın anısına verilmiştir. 1990 yılının Nisan ayında STS-
31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya 
etrafındaki yörüngesine yerleştirilmiştir.
En büyük uzay teleskobu olmamasına rağmen uzayda yer alan 
ilk teleskoptur. Her ne kadar elde ettiği veriler ve görüntüler ile 
bizi aydınlatmış olsa da Hubble Uzay Teleskobunun da belirli sı-
nırları vardır ve bazı gök cisimlerini gözetleyemez.
Yukarıdaki parçada verilen bilgilerden aşağıdaki çıkarım-
lardan hangisi yapılamaz?

A) Dünya yörüngesinde yer alan ilk teleskop Hubble Uzay Te-
leskobudur.

B) Hubble Uzay Teleskobundan daha büyük uzay teleskopları 
bulunur.

C) Tüm gökcisimlerini gözlemleyerek bize bilgi verir.
D) Uzaya yerleştirilen ilk teleskop adını Amerikalı astronom 

Edwın Hubble’dan almıştır.

8. 1608 yılında Hans Lippershey (Hans Lipırşey), iki basit merceği 
bir tüp içinde birleştirerek ilk teleskobu yaptı. Ünlü bilim insanı 
Galileo (Galile) bu tasarımı geliştirerek gök bilimi için kullanıla-
bilecek bir teleskop haline getirdi. Teleskop kullanılarak yapılan 
gözlemler sonucu gök bilimi hızla gelişerek bugünkü halini aldı.
Parçaya göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Teleskop yapımında ince ve kalın kenarlı mercekler kullanı-
lır.

B) İlk teleskop Galileo tarafından yapılmıştır.
C) Teleskop astronominin gelişmesini sağlamıştır.
D) Teleskop cisimleri olduğundan daha büyük gösterir.
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9. Emir, fon karton, 2 adet ince kenarlı mercek kullarak aşağıdaki 
teleskop modelini yapmıştır.

İnce kenarlı
mercek İnce kenarlı

mercek

Gelen
ışın

Emir’in yapmış olduğu teleskop modelinde, teleskobun çalışma 
şekli gösterilmiştir.
Buna göre Emir’in teleskobu ile ilgili;

I. Optik teleskop modelidir.
II. Işığı dağıtan mercekler kullanmıştır.
III. Teleskop açıklığında kullanılan merceğin büyük olması top-

lanan ışık miktarını artırarak daha net görüntü oluşmasını 
sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

10. Türkiye’nin en büyük araştırma projesi olan Erzurum Atatürk 
Üniversitesi bünyesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi’nin yapı-
mı devam ediyor. Bilimsel gözlemlerin 2020 yılında başlaması 
planlanıyor.
Erzurum’un 3170 rakımlı Karakaya Tepeleri’nde yapılan gözle-
mevi konumu itibariyle Dünya’nın üçüncü en yüksek gözlemevi 
olma ünvanını elde edecek. Bu projede gözlemevi teleskobu-
nun çapı 4 metre olup, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük çaplı 
teleskopu olacak. Doğu Anadolu Gözlemevi teleskobu Hubble 
Uzay Teleskopundan yaklaşık 7 kat daha yüksek çözünürlükte 
görüntü alabilecek.
Buna göre Doğu Anadolu Gözlemevi ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Doğu Anadolu Gözlemevi optik gözlemevlerine örnektir.
B) Doğu Anadolu Gözlemevi’nin yeri seçilirken açık gece sayı-

sının fazla olduğu bir yer seçilmiştir.
C) Doğu Anadolu Gözlemevinin çok yüksekte olmasında amaç 

nem oranının fazla olmasının istenilmesidir.
D) Doğu Anadolu Gözlemevi’nde kullanılan teleskopun büyük 

çaplı olması uzayda çok daha uzakta olan yerlerin gözlen-
mesine imkan sağlayacaktır.

11. Aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.

(  ) Göktürk-2 Türkiye’nin özgün olarak geliştirdiği ilk yüksek 
çözünürlükteki keşif ve gözlem uydusudur.

(  ) Dünya çevresinde dolaşan ilk yapay uydu Sputnik 1’dir.
(  ) Gökyüzündeki en parlak bulutsu Atbaşı Bulutsusudur.
(  ) Işık yılı uzayda zamanı ifade etmek için kullanılan birimdir.
Verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanla-
rın başına Y yazılır ise doğru sıralama nasıl olur?

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

12. Dünya’nın çevresinde dolanan herhangi bir işlevi olmayan insan 
yapımı cisimlerin tümüne uzay kirliliği adı verilir. Uzay kirliliğinin 
sebepleri roket parçaları, yakıt tankları, ömrünü tamamlamış uy-
dular, uzay aracı atıkları... vb’dir. Uzay kirliliği sonucunda uzay 
araştırmaları olumsuz etkilenebilir. Bunu önlemek için ömrü tü-
kenen araçlar kontrollü şekilde Dünya’ya indirilmelidir.
Yukarıdaki bilgilere göre uzay kirliliği ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılamaz?

A) Uzay kirliliğinin artması uzay araştırmalarını olumsuz etkiler.
B) Uzay kirliliğinin sebeplerinden biri ömrünü tamamlamış uy-

dulardır.
C) Uzay kirliliğinin artması günlük yaşamı olumsuz etkiler.
D) İşlevi biten uydular kontrollü bir şekilde Dünya’ya indirilme-

lidir.
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GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 1
1. Aşağıdaki görselde gök cisimleri gruplandırılmıştır.

Yüzük
Kuzey Tacı
Atbaşı

Andromeda
Samanyolu
Büyük Köpek

Tarantula
İkizler
Kelebek

Takımyıldızı Gökada Bulutsu

Gök Cisimleri

Gruplandırma ile ilgili;

I. Yüzük ile ikizler yer değiştirmelidir.
II. Atbaşı bulutsu grubunda olmalıdır.
III. Büyük köpek takım yıldızı grubunda gösterilmelidir.
IV. Kuzey tacı bulutsu grubundadır.
değişimlerinden hangilerinin yapılması gruplandırmanın 
doğru yapılmasını sağlar?

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

2. Evren, görebildiğimiz ve görebildiğimizin dışındaki boşluklarla 
birlikte gök cisimlerinin tümüdür. Evrenin oluşumu ile ilgili geç-
miş yıllardan bugüne kadar çeşitli görüşler açıklanmıştır.
Evrenin oluşumuyla ilgili;

I. Büyük patlama (big bang) sonucu oluşmuştur.
II. Evren sonsuzdan beri vardır, sonsuza kadar var olacaktır.
III. Evren sürekli genişlemektedir.
ifadelerinden hangileri Newton’un ortaya attığı evren gö-
rüşünü desteklemez?

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

3.    

Yıldızlar çekirdeklerindeki atomların birleşmesiyle ortaya çıkan 
enerji sayesinde ısı ve ışık yayar. Ancak milyonlarca bazen de 
milyarlarca yıl ışık saçtıktan sonra yıldızların enerjisi tükenir. 
Enerjisi biten büyük yıldızlar şekillerini daha fazla koruyamaz 
ve aniden büzüşür. Büzüşen yıldızı oluşturan madde aşırı de-
recede sıkışır. Öyle ki yıldızın içindeki atomlar aniden birleşir. 
Bunun sonucunda çok büyük miktarda enerji ortaya çıkar. Bu 
enerji nedeniyle yıldız büyük bir şiddetle patlar. Büyük kütleli bir 
yıldız patladığında bir yıldızın milyarlarca yılda üretebileceğin-
den daha fazla miktarda enerji üretir.

Parçaya göre, yıldızların patlaması ile ilgili;

I. Bu olaya süpernova adı verilir.
II. Bütün yıldızların hayatı yıldız patlamasıyla son bulur.
III. Bu olaydan sonra yıldız, beyaz cüceye dönüşür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



21

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI 

4. Kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel şekilli doğal gök ci-
simlerine yıldız denir. Yıldızlar merkezlerinde meydana gelen 
değişimler sonucu enerji üreterek ısı ve ışık yayarlar.
Eda Fen Bilimleri dersinde yıldızların renklerinin, sıcaklığına 
göre değiştiğini öğreniyor. K, L ve M yıldızlarının sıcaklık gra-
fiğini çiziyor.

Sıcaklık

Yıldız
K L M

Buna göre Eda’nın çizmiş olduğu K, L ve M yıldızlarının 
renkleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

K L M
A) Sarı Beyaz Kırmızı
B) Mavi Sarı Kırmızı
C) Beyaz Kırmızı Sarı
D) Kırmızı Sarı Mavi

5. Dünya’dan bakıldığında bir arada duruyor gibi görünen yıldız 
gruplarına takım yıldızı denir.
Aşağıdakilerden hangisi takımyıldızı değildir?

A) Orion B) Büyükayı
C) Yengeç D) Sirius

6.          

Güneş

Sarı renkli, orta sıcaklıktaki Güneş, Dünya’ya en yakın yıldızdır. 
Gündüz vakti gökyüzünde görünen tek yıldızdır. Güneş, Dün-
ya’da yaşamı sağlayan ısı ve ışık kaynağıdır.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) Güneş, gündüzleri de Dünya’dan görülebilir.
B) Dünya’nın ısı ve ışık kaynağıdır.
C) Güneş sistemindeki tek yıldızdır.
D) Orta sıcaklıkta ve sarı renklidir.

7. 

Şekilde büyük kütleli bir yıldızın yaşam süreci verilmiştir.
Buna göre;

I. Yıldızlar, bulutsu adı verilen toz ve gaz bulutundan oluşur.
II. Yıldızlar canlıdır doğar, büyür ve ölürler.
III. Büyük kütleli yıldızlar süpernova patlaması ile özelliklerini 

kaybederler.
IV. Karadelikler nötron yıldızından oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve III B) II ve IV
C) I, II ve III D) I, III ve IV
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8. Evrende üç tip karadelik olduğu düşünülüyor. Bunlardan en kü-
çük kütleli olanlar “ilkel karadelikler”. Bu adı almalarının nedeni 
evrenin oluştuğu sırada ortaya çıkmış olduklarının düşünülme-
si. Aslında bu tip karadelikler henüz gözlemlenebilmiş değil, 
ancak kuramsal olarak var oldukları düşünülüyor. Bir ilkel ka-
radeliğin kütlesi bir dağınki kadar, büyüklüğü ise bir atomunki 
kadar olabilir.
Çevremizde en çok rastladığımız karadelik tipiyse büyük kütle-
li yıldızların ölümünün ardından oluşuyor. Ömrünü tamamlayan 
büyük kütleli yıldız patladıktan sonra geriye kalan maddenin küt-
lesi üç güneş kütlesinden çok olduğunda, hiçbir şey maddenin 
çöküşüne yani sıkışmasına karşı koyamıyor. Kütle çekiminin et-
kisiyle madde çökerek karadeliğe dönüşüyor.
En büyük karadelikler ise gökadaların merkezinde bulunuyor. 
Çok büyük kütleye sahip olduklarından bu karadeliklere “süper 
kütleli karadelikler” deniyor. Gökadamız Samanyolu’nun merke-
zindeki süperkütleli karadeliğin kütlesi dört milyon Güneş kütlesi 
kadar olduğu düşünülüyor. 
 (Bilim Çocuk - Ağustos 2016)
Yukarıdaki makaleye göre karadelikler ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılamaz?

A) Karadelikler evrende çeşitlilik gösterir.
B) Bazı karadelikler henüz gözlemlenememiştir.
C) Büyük kütleli yıldızların patlaması sonrasında her zaman ka-

radelik oluşur.
D) Bazı gökadaların merkezinde en büyük karadelikler bulunur.

9. Evrende milyarlarca gökada (galaksi) bulunmaktadır. Gökada-
lar milyonlarca yıldız, gezegenler ve yıldızlar arası gaz ve toz 
bulutundan oluşur. Gökadalar biçimlerine göre farklı çeşitlerde 
sınıflandırılır.

K L M

K, L ve M gökadalarıyla ilgili;

I. Samanyolu gökadası ile K gökadası aynı biçimdedir.
II. Andromeda gökadası ile L gökadası aynı biçimdedir.
III. M gökadasının, merkezden dışa doğru kolları bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

10. Sıla, bazı bulutsular ile ilgili aşağıdaki bilgi kartlarını hazırla-
mıştır.

Orion Bulutsusu
Türü: Parlak bulutsu
Bulunduğu Takımyıldız: Orion
Uzaklığı: 1344 ışık yılı
Genişliği: 24 ışık yılı
Gökyüzünün en parlak bulutsularından biridir. Işık kirliliği 
olmayan yerlerde çıplak gözle görülebilir.

Atbaşı Bulutsusu
Türü: Karanlık bulutsu
Bulunduğu Takımyıldız: Orion
Uzaklığı: 1500 ışık yılı
Genişliği: 7 ışık yılı
Yoğun bir gaz ve toz bulutudur. Arkasındaki parlak 
bulutsunun ışığını engellediği için teleskopla görülür.

Yüzük Bulutsusu
Türü: Gezegenimsi bulutsu
Bulunduğu Takımyıldız: Lir
Uzaklığı: 2283 ışık yılı
Genişliği: 2,6 ışık yılı
Amatör gözlemcilerin en çok gözlemlediği gökcisimlerden 
biridir. Küçük bir teleskopla görülür.

Yengeç Bulutsusu
Türü: Süpernova kalıntısı
Bulunduğu Takımyıldız: Boğa
Uzaklığı: 6500 ışık yılı
Genişliği: 11 ışık yılı
Bir yıldızın süpernova olarak patlaması sonucu 
oluşmuştur. Patlamanın 1054 yılında gözlemlendiği 
biliniyor.

Sıla’nın hazırlamış olduğu bulutsu kartları ile ilgili aşağıda-
ki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bulutsular görünen şekillerine göre bazı türlere ayrılır.
B) Bulutsular Dünya’ya çok uzak gök cisimleridir.
C) Bazı bulutsular yeryüzünden çıplak gözle veya teleskopla 

gözlemlenebilmektedir.
D) Aynı takımyıldızında birden fazla bulutsu oluşamaz.
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11. Dünya’dan bakıldığında gökyüzündeki bazı yıldızlar bir araday-
mış gibi görünür. Birden fazla yıldızın bir arada bulunmasıyla 
oluşan yıldız kümelerine takımyıldızı denir. Takımyıldızında bu-
lunan yıldızlar bir aradaymış gibi görünmelerine rağmen birbi-
rinden çok uzakta bulunur.
7-A sınıfındaki öğrenciler takımyıldızları ile ilgili örnekleri aşağı-
daki kartlarla hazırlamıştır.

Defne

Cansu

Alp

Emre

Ejderha

Çoban

Büyük ayı

Samanyolu

Kuzey Tacı

Küçük ayı

Büyük ayı

Çoban

Büyük ayı Orion

Orion

Hubble

Boğa

Andromeda

Aslan

Küçük ayı

Buna göre öğrencilerin hazırlamış olduğu kartlarla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Defne ile Cansu’nun örneklerinin tamamı doğrudur.
B) Alp ile Emre, örneklerinde birer hata yapmıştır.
C) Defne ile Emre örneklerinde galaksi ile takımyıldızlarını ka-

rıştırmıştır.
D) Cansu örneklerinde kuyruklu yıldız ile takımyıldızları karış-

tırmıştır.

12. 

Gökadalar evrendeki en büyük dev sistemlerdir. Yıldızlar, ge-
zegenler, karadelikler gibi tüm gökcisimleri evrendeki bu dev 
sistemlerde bulunuyor. Gökadalar o kadar büyüktür ki her biri 
milyarlarca yıldız içeriyor. Evrende milyarlarca gökada olduğu 
tahmin ediliyor.
Aşağıdaki şekilde iç içe geçmiş daireler verilmiştir.

M
U

B
A

M dairesi evreni temsil ettiğine göre;
I. U dairesi gök adaları temsil eder.
II. A dairesi yıldız ise, B dairesi gezegen olabilir.
III. B dairesi kesinlikle takımyıldızıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I ve III
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GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2
1. Kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel şekilli doğal gök ci-

simlerine yıldız denir. Bulutsuz bir gecede gökyüzüne bakıldı-
ğında bazı yıldızlar parlak bazı yıldızlar daha sönük görünür. 
Yıldızların farklı parlaklıklarda görünmelerinin nedeni yıldızların 
büyüklüklerinin ve Dünya’ya olan uzaklıklarının farklı olmasıdır.
Aşağıda yıldızlarla ilgili bilgiler veriliyor.

I. En sıcak yıldızlar kırmızı renkte görülür.
II. Yıldızlar değişim geçirmeyen gök cisimleridir.
III. Hem kendi eksenleri etrafında hem de galaksi yörüngesin-

de dolanırlar.
IV. Kara delikler yıldızların ölmesi sonucu oluşabilir.
Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

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

2. İki farklı yıldız modeli şekilde verilmiştir.

Kırmızı Beyaz

1 2

• 1 numaralı yıldızın kütlesi daha azdır.
• 1 numaralı yıldız yaşamının sonunda beyaz cüceye dönüşür.
Verilen bilgilere göre yıldızlarla ilgili;

I. 2 numaralı yıldızın sıcaklığı daha fazladır.
II. 1 numaralı yıldız, süpernova patlamasıyla beyaz cüceye dö-

nüşür.
III. 2 numaralı yıldız daha genç bir yıldızdır.
yorumlarından hangileri doğrudur?

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

3.   Sıcaklık

Yıldızın
RengiK L M

Yıldızlar sıcaklıklarına göre farklı renklerde görülürler.
Buna göre, grafikte belirtilen K, L, M renklerinin doğru sı-
ralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

A) Kırmızı – Sarı – Mavi
B) Kırmızı – Mavi – Sarı
C) Mavi – Sarı – Kırmızı
D) Sarı – Kırmızı – Mavi

4.   

Dünya’ya yaklaşık 150 milyon km uzakta olan Güneş, tüm can-
lılar için ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş büyüklük olarak hem Dün-
ya’dan hem de Güneş sistemindeki diğer gezegenlerden çok 
büyüktür.
Buna göre Güneş ile ilgili;

I. Dünya’ya en yakın yıldızdır.
II. Diğer yıldızlardan büyüktür.
III. Sıcaklığı değişirse rengi değişebilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III
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5. Küçük kütleli
yıldız

Büyük kütleli
yıldız

Yıldız, evrende en bol bulunan element olan hidrojenin yavaş 
yavaş helyum, karbon, azot, oksijen ve demir gibi daha ağır ele-
mentlere dönüştüğü ve içinde çok yüksek sıcaklıklarda reaksi-
yonların yer aldığı bir gök cismidir.
Yukarıda verilen görselle ve paragrafla ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızlar bulutsu adı verilen toz ve gaz bulutundan oluşur.
B) Yıldızın enerjisi, yapısındaki hidrojenin helyuma dönüşmesi 

ile açığa çıkar.
C) Yıldızın yaşam sürecini etkileyen faktör yıldız kütlesidir.
D) Yıldızın yaşamı süresince enerjisi sürekli artar.

6. Var olan her şeyi içinde bulunduran sonsuz boşluğa uzay de-
nir. Uzay boşluğunda bulunan tüm doğal cisimlerin ortak adı 
gök cisimdir.

• Güneş • Bulutsu • Uzay teleskobu
• Ay • Yıldız • Uzay sondası
• Gezegen • Takımyıldızı • Yapay uydu

Kavramlarından kaç tanesi gök cismi olarak adlandırılır?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 9

7. Yıldız oluşum sürecinin başlangıcında uzay boşluğunda bulu-
nan sıcak gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu kümeye bulutsu 
(nebula) denir. Bulutsular görünen şekillerine göre bazı türle-
re ayrılır.
Azra, proje ödevinde bulutsu türlerini aşağıdaki şekilde gös-
termiştir.

Gezegenimsi

Karanlık

AslanYansıma Bulutsu

Azra’nın şeklindeki bulutsu türlerinden hangileri doğru-
dur?

A)  B) 

C)  D) 
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8. Takımyıldız gökyüzünde kolayca fark edilebilen özgün bir şekli 
olan yıldız topluluklarıdır. Günümüzde Uluslararası Astronomi 
Birliği tarafından resmi olarak tanımlanan 88 takımyıldızının ya-
rısından fazlasının Antik Yunan döneminde bilindiğini gösteriyor.

Takımyıldızlarını oluşturan yıldızlar tek bir düzlemdeymiş gibi ve 
birbirine yakın görünür. Aslında uzayda üç boyutta dağılmışlar-
dır ve Dünya’dan çok farklı uzaklıklarda bulunabilirler Bir takım-
yıldızındaki en parlak yıldızın Dünya’ya en yakın yıldız olması 
gerekmez.
Geçmişte insanlar takımyıldızlarını yön bulma, mevsim geçişle-
rini belirleme gibi amaçlarla kullanmıştı. Günümüzde ise takım-
yıldızları, genellikle gökyüzüne ilgi duyan insanların, özellikle 
amatör gökbilimcilerin yıldızları takip etmesine ve bir yıldızın 
yerini belirlemesine yardımcı olmaktadır.
Takımyıldızları ile ilgili makaleye göre aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Takımyıldızlarının büyük çoğunluğu teleskobun icat edilme-
sinden sonra gözlemlenmiştir.

B) Takımyıldızları, geçmişten bu yana aynı amaçlarla kullanıl-
maktadır.

C) Takımyıldızları birbirine çok yakın olan yıldızlardan oluşur.
D) Takımyıldızını oluşturan yıldızların parlaklığı Dünya’ya olan 

uzaklığın ölçüsünü belirlemez.

9.    
N

M

L

K

İç içe geçmiş çember üzerine Güneş Sistemi, Dünya, Evren, 
Samanyolu galaksisi kavramları yerleştirilecektir.
Buna göre kavramların doğru yerleştirilmesi aşağıdaki se-
çeneklerinden hangisinde verilmiştir?

K L M N
A) Dünya Güneş 

Sistemi
Samanyolu
Galaksisi Evren

B) Dünya Samanyolu
Galaksisi

Güneş 
Sistemi Evren

C) Evren Samanyolu
Galaksisi

Güneş 
Sistemi Dünya

D) Dünya Güneş 
Sistemi Evren Samanyolu

Galaksisi
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10. Gökbilimcilerin yaptığı son tahminlere göre evrende en az iki 
trilyon gökada bulunmaktadır. Dünya, Samanyolu Gökadası’n-
da Avcı kolunda ve Güneş Sistemi içerisinde yer almaktadır. 
Buna göre evrenle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Dünya, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimleri evreni 
oluşturur.

B) Gökbilimciler evrenin tamamını gözlemleyebilmektedir.
C) Evrenin, Dünya dışında kalan kısmına uzay denir.
D) Evrenin büyüklüğü ile ilgili araştırmalar halen devam etmek-

tedir.

11. Mustafa Öğretmen tahtaya Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesinde 
bazı kavramlar yazarak numaralandırmıştır. Öğrencilerine üç 
soru sormuştur.

KAVRAMLAR
1. Büyükayı

2. Ejderha

3. Andromeda

4. Hale-Bopp

5. Uzay

6. Samanyolu

7. Halley

8. Kuzey Tacı

9. İkaye-Zhang

10. Başak

Soruların Doğru Cevapları
1. Sorunun cevabı: 1, 2, 8, 10

2. Sorunun cevabı: 3, 6

3. Sorunun cevabı: 4, 7, 9

Buna göre Mustafa Öğretmenin öğrencilerine sorduğu so-
rular aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) 1. soru: Hangileri kuyruklu yıldızdır?
 2. soru: Hangileri takımyıldızıdır?
 3. soru: Hangileri galaksidir?

B) 1. soru: Hangileri takımyıldızıdır?
 2. soru: Hangileri kuyruklu yıldızdır?
 3. soru: Hangileri galaksidir?

C) 1. soru: Hangileri kuyruklu yıldızdır?
 2. soru: Hangileri galaksidir?
 3. soru: Hangileri takımyıldızıdır?

D) 1. soru: Hangileri takımyıldızıdır?
 2. soru: Hangileri galaksidir?
 3. soru: Hangileri kuyruklu yıldızdır?
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12. Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gökada ya da galaksi olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldız-
lar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gökada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal, ve düzensiz olmak 
üzere üç çeşittir.
Aşağıda gökadalar ve özellikleri verilmiştir.

G
ök

 A
da

la
r (

G
al

ak
si

)

Bi
çi

m
le

rin
e 

gö
re

El
ip

tik
 (o

va
l)

Sa
rm

al
D

üz
en

si
z

Mercek biçiminde 
olur. Az miktarda gaz 

ve toz bulunur. Bu 
gök adalarda yaşlı 
ve kırmızı yıldızlar 

vardır.

Belirgin şekli 
olmayan gök 

adalardır. 
Yıldızlardan oluşan 
bulutlara benzer.

Merkezden dışa 
doğru açılan 

kolları olan gök 
adalardır. Parlak 
çekirdekleri ve 

yıldızlardan oluşan 
uzun sarmal kolları 
vardır. Andromeda 

ve Samanyolu 
gök adaları örnek 

verilebilir.

Buna göre görseldeki gökadaların ve özelliklerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)   B)              C)       D)    
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