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FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bu testte, Fen Bilimleri alanına ait 20 soru bulunmaktadır. 

1. Teknolojinin ilerlemesi ile uzay araştırmaları uzaydan yapılmaya başlandı. Bu gelişmelerle beraber 
uzay araştırmaları için uzay roketi, uzay mekiği, uzay sondası, uzay istasyonu, uzay teleskobu, yapay 
uydu gibi birçok teknolojik araç üretildi.
Aşağıdaki fotoğrafta iki farklı uzay aracı gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bu uzay araçlarından birine ait değildir?

A) Roket gibi havalanan ve uçak gibi iniş yapabilen, tekrar kullanılabilen bir uzay aracıdır.
B) Birçok bilim dalı için uzayda laboratuvar olarak kullanılarak deney ve araştırmaların yapılmasına 

imkân sağlar.
C) Ay ve pek çok gezegenin yüzeyine inerek bilgi toplar.
D) İçinde astronotların aylarca yaşayabileceği bir ortam bulunur.

2. Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen 
bilim insanları, Dünya’ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki M87 adlı galaksi-
nin merkezinde bulunan kara deliğin fotoğrafını 10 Nisan 2019 tarihinde 
yayımladı. 
Bu fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçti.
Buna göre kara deliklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Çok fazla bilgi sahibi olmadığımız gök cisimlerindendir.
B) Etrafındaki her şeyi hatta ışığı bile kendi merkezine doğru çeker.
C) Tüm yıldızların enerjilerinin bitmesi sonucu oluşabilir.
D) Kara deliğin içine çekilen maddelere ne olduğu günümüzde hâlâ bilinmemektedir.
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3. Dünya çevresinde dolaşan ilk yapay uydu olan Sputnik 1, 1957 yılında uzaya gönderilmiştir. Tekno-
lojinin ilerlemesiyle uzaya gönderilen yapay uydu sayısı hızla artmıştır.
Uzaya gönderilen yapay uydularla ilgili grafik ve zaman içinde Dünya’nın çevresinde bulunan yapay 
uyduların etkileri ile ilgili görseller aşağıda verilmiştir.

: Dünya yörüngesine yerleştirilen yapay
  uydu sayısı

: Şu an uzayda bulunan yapay uydu sayısı

: Şu an çalışan uydu sayısı

Yapay uydu sayısı

1200

4300

7300

Grafik ve görsellere göre,
I. İşlevini yitirmiş yapay uydular zaman içinde Dünya yörüngesinde uzay kirliliğine neden olmak-

tadır.
II. Yapay uyduların işlevi bittikten sonra tekrar Dünya’ya inişlerinin sağlanmasına yönelik çalış-

malar yapılmalıdır.
III. Yüksek hızlarda başıboş dolaşan enkaz parçaları, uzay yürüyüşü yapan astronotlar ve Dünya 

için tehlike oluşturmaktadır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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4. Acıklı bir hikâye Layka’nın hikâyesi. Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB 
ve ABD arasında patlak veren uzay yarışı sebebiyle, Sovyetler Birliği 
tarafından Kasım 1957’de Sputnik 2 uzay aracı ile uzaya bir köpek 
gönderilmesi düşünülür. Hiçbir şeyden haberi olmayan Layka, sokak-
larda koştururken kendini bir anda uzay araştırma merkezinin soğuk 
odalarında bulur. Uzaya gönderilen ve orada ölen ilk canlı olur. Bilim 
için önemli bir şeyi başarmış olsa da bu yolculuk, o tarihlerde uzay 
teknolojisi günümüzdeki kadar gelişmediği için geri dönüşü tasarlan-
mamış bir yolculuktur.
Layka’nın uzaya gönderilmesi aşağıdaki çizimde temsilî olarak gösterilmiştir.

Layka
Dünya

Bu çizime göre,
I. Layka uzay roketi ile uzaya çıkmıştır.
II. Layka, Dünya atmosferinin dışına çıkmayı başarmıştır.
III. Uzay mekiği o tarihlerde icat edilmediği için Layka’nın Dünya’ya dönüşü olmamıştır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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5. Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngele-
rine yerleştirilerek gezegenler ile birlikte ha-
reket eden bir uzay aracının resmi aşağıda 
verilmiştir.

Bu uzay aracı ile ilgili,
I. İnsan eliyle yapılmış yapay uydudur.
II. Ulusal ve uluslararası iletişimi kolaylaş-

tırmak, uzay araştırmalarına yardımcı 
olmak amacıyla kullanılır.

III. Ülkemiz dahil birçok ülkenin Dünya yö-
rüngesinde dolaşan çeşitleri vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

6. Bilgi: Dünya’daki olumsuz hava şartlarından 
ve şehirlerdeki ışık kirliliğinden hiç etkilenme-
den doğrudan uzayı gözlemlemeyi sağlayan 
güçlü gözlem araçları üretilmiştir.
Bu bilgiye aşağıdaki araçlardan hangisi 
örnektir?

A)

C)

B)

D)

Gözlemevi Hubble uzay 
teleskobu

Mercekli teleskop Aynalı teleskop

7. Uzay teknolojisinde yaşanan gelişmeler aşa-
ğıda verilmiştir.
1. Türkiye’nin özgün olarak geliştirdiği ilk 

yüksek çözünürlükteki keşif ve gözlem 
uydusu Göktürk-2 uzaya gönderildi.

2. Ay’a ilk kez gönderilen insansız uzay aracı 
Sovyet Luna 2 uzay sondası, Ay yüzeyinin 
ilk görüntülerini Dünya’ya gönderdi.

3. Dünya çevresinde dolaşan ilk yapay uydu 
Sputnik 1, uzaya gönderildi.

4. Hubble (Habıl) uzay teleskobu; uzayı, yıl-
dızları, galaksileri keşfetmek için 1990 yı-
lında Dünya’nın yörüngesine yerleştirildi.

Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıda-
kilerden hangisinde doğru olarak yapıl-
mıştır?

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

8. Gök bilimcilerin te-
leskop ve teknolojik 
araçlar kullanarak 
uzay hakkında 
araştırma ve gözlem 
yaptıkları yerlere 
rasathane ya da göz-
lemevi denir.
Gözlemevinin kurulacağı bölgelerin özel-
likleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) TV ve radyo yayınlarını sağlayan vericile-
re yakın olmalıdır.

B) Yıl içinde bulutsuz gece sayısının fazla 
olması gerekir.

C) Çevresel ışık kaynaklarından uzak olma-
lıdır.

D) Havasındaki kirlilik ve toz oranı düşük ol-
malıdır.
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9. İnsanlar uzay teknolojisini geliştirirken günlük 
hayatta kullandığımız birçok ürünün de keş-
fedilmesini sağlamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi uzay 
araştırmalarının teknolojiye kazandırdığı 
ürünlerden biri değildir?

A)

C)

B)

D)

Diş teli

Cam şişe

Alüminyum folyo

Oksijen tüpü

10. Babası ile gökyüzüne bakan Eyüp, Ejderha 
takımyıldızını fotoğraftaki gibi görmüştür.

Buna göre takımyıldızlarla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Birden fazla yıldızın bir arada bulunmasıy-
la oluşan yıldız kümeleridir.

B) Takımyıldızda bulunan yıldızlar bir ara-
daymış gibi görünmelerine rağmen birbi-
rinden çok uzakta bulunur.

C) Büyükayı, Boğa, Büyük Köpek, Yılan, Kü-
çükayı, Kuzey Tacı gibi örnekleri vardır.

D) Diğer gök cisimlerinin gözlemlenmesini ve 
yerlerinin bulunmasını zorlaştırırlar.

11. Teleskobun icadıyla görülemeyen birçok gök 
cismi keşfedilmiş ve gök cisimlerinin uzaklık-
ları, kütleleri ve yaşlarıyla ilgili hesaplamalar 
yapılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle de yeni 
teleskoplar geliştirilmiştir.
Teleskop 1608 yılında Hans Lippershey 
(Hans Lipırşey) tarafından icat edilmiştir. 
1609 yılında ünlü bilim insanı Galileo tara-
fından mercekli teleskobun tasarımı daha 
da geliştirilerek ilk defa, gökyüzü gözlemleri 
yapmakta kullanılmıştır. Galileo, bu teleskop-
la Jüpiter’in bazı uydularını ve Güneş üze-
rindeki bazı lekeleri gözlemleyebilmiştir. Bu 
teleskop zamanla geliştirilerek çok uzakta 
kalan sönük gök cisimlerini bile görüntüleye-
bilmiştir. Günümüzde gözlemevlerinde kulla-
nılan dev aynalı teleskopların temeli Newton 
(Nivtın) tarafından atılmıştır. Newton, 1668 
yılında aynaların büyütme özelliğinden fay-
dalanarak aynalı teleskobu tasarlamıştır. Bu 
sayede uzay hakkında çok daha fazla bilgi 
elde edilmesi sağlanmıştır.
Verilen açıklamalara göre teleskopla ilgili,

I. Teleskobun icadı gök cisimlerinin sade-
ce gözlenmesini değil gök cisimleri ile 
ilgili daha fazla bilgi edinmemizi sağla-
mıştır.

II. Galileo, Güneş sistemindeki tüm geze-
genleri ve uyduları gözlemlemeyi başar-
mıştır.

III. Aynalı teleskoplar, mercekli teleskopla-
ra göre uzay hakkında daha fazla bilgi 
vermektedir.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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12. Bir belgeselde Türkiye’nin uzaya gönderdiği 
uydular ve görevleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler 
verilmiştir.

Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B aktif 
haberleşme uydularımızdır. Bu uydular ha-
berleşme ve televizyon yayınları için kullanıl-
maktadır. Ayrıca uydu üzerinden telefon ve 
yüksek hızlı internet erişim hizmetleri sağ-
lamaktadır. Rasat, Göktürk-1 ve Göktürk-2 
aktif gözlem uydularımızdır. Bu uydular Türk 
Silahlı Kuvvetlerine görüntü ve coğrafi veri 
sağlamakla birlikte orman yangını, sel bas-
kınının belirlenmesinde; haritacılık, tarım, 
orman ve şehir planlamalarında; sınır kont-
rolü gibi pek çok alanda yeryüzünün görün-
tülenmesi için kullanılmaktadır. Türksat 1B, 
Türksat 1C, Türksat 2A haberleşme uydu-
ları ile Türkiye’nin ilk gözlem uydusu olan 
Bilsat görev süresi dolmuş uydularımızdır.

Bu belgeselde verilen bilgilere göre aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’nin günümüzde hâlâ çalışmakta 
olan 6 uydusu bulunmaktadır.

B) Uydular farklı amaçlar için üretilmekte ve 
kullanılmaktadır.

C) Görev süresi dolmuş bir uydu yeryüzüne 
indirilerek yenisi gönderilmektedir.

D) Uydular ülke güvenliği ve doğal afetlerin 
etkileri konusunda da kullanılmaktadır.

13. Uzayda gaz atomları ve toz parçacıkları belirli 
bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunur. Bu 
oluşumlara bulutsu (nebula) adı verilir.

Atbaşı Bulutsusu Orion Bulutsusu

Aşağıda bulutsularla ilgili etkinlik tablosu ve-
rilmiştir.

Doğru Yanlış

Bulutsular içinde madde 
olmayan büyük uzay boşluk-
larıdır.

Bulutsular uzayda yıldızların 
oluşumunun gerçekleştiği 
alanlardır.

Karanlık, gezegenimsi, 
sarmal, küresel, yansımalı 
ve parlak gibi farklı bulutsu 
çeşitleri vardır.

Bulutsulardaki gaz, toz ve 
diğer materyaller kendi kütle-
lerinin kütle çekim kuvvetinin 
etkisiyle yoğunlaşarak küme-
leşir ve zamanla ışık yaymaya 
başlar.

Etkinlikteki ifadelere göre tablonun doğru ve 
yanlış sütunlarına “✔” işaretlemesi yapılacak-
tır.
Buna göre etkinliği doğru şekilde doldu-
ran bir öğrenci tablonun “Doğru” sütununa 
kaç defa işaretleme yapmıştır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
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14. Gök cisimlerinin aralarındaki boşluklarla birlikte tamamına evren denir. Dünya dışındaki evren par-
çasına ise uzay denir. Bilim insanları evrenin oluşumu hakkında farklı fikirler öne sürmüşlerdir.
Fen bilimleri öğretmeni evrenin oluşumu ile ilgili öne sürülen görüşlerden biri için aşağıdaki resmi 
öğrencilerine göstermiştir.

Buna göre öğretmen resim için aşağıdaki cümlelerden hangisini söylemiş olamaz?

A) Durağan hâlde bulunan evrenin, başlangıcı ve sonu yoktur.
B) Evren, aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan büyük bir patlamayla meydana gelmiştir.
C) Evren, oluşumundan günümüze kadar sabit kalmayıp sürekli genişlemektedir.
D) Gök adalar arasındaki mesafe sürekli artmaktadır.

15. Yıldızların oluşum süreci ve değişimleri aşağıdaki görselde gösterilmiştir.

Nebula
(Bulutsu)

Küçük kütleli
yıldız Beyaz cüce

Nötron
yıldızı

Kara delik
Büyük kütleli

yıldız Süpernova

Bu süreç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yıldızların özelliklerini başlangıçtaki kütlesi belirler.
B) Yıldızlar sonsuza kadar var olamazlar.
C) Yıldızlar, merkezinde bulunan yakıt bittiğinde değişime uğrar.
D) Büyük kütleli yıldızların dış katmanları uzaya saçılarak geriye beyaz cüce kalır.
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16. Bir gök cismi aşağıda gösterilmiştir.

Bu gök cismi ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Bu gök cisimlerinin tamamı aynı şekle 
sahiptir. 

B) Bu gök cisminin bir çeşidinde Güneş sis-
temi bulunur.

C) İçerisinde yıldızlar, bulutsular, kara delik-
ler, gezegenler ve doğal uydular vardır.

D) Bu gök cisminde bulunan yıldızların hepsi 
aynı çekim merkezini çevreleyen yörünge-
lerde dolanır.

17. Güneş’e en yakın 
yıldız olan Proxima 
Centauri (Pıroksima 
Sentauri) Güneş’ten 
4,2 ışık yılı uzaklıkta-
dır. Proxima Centa-
uri’nin Hubble uzay 
teleskobu tarafından 
alınmış bir fotoğrafı yanda gösterilmiştir. Bu 
yıldız kırmızı renge sahiptir.
Buna göre yıldızların genel özellikleri dü-
şünüldüğünde Proxima Centauri yıldızı ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin 
olarak söylenemez?

A) Sıcaklığı Güneş’ten daha yüksektir.
B) Küresel bir şekle sahiptir.
C) Hem kendi eksenleri etrafında döner hem 

de galaksi yörüngesinde dolanır.
D) Doğal ısı ve ışık kaynağıdır.

18. Yıldızların renkleri bizlere sıcaklıkları hakkın-
da bilgi verebilir. Güneş, sarı renkli bir yıldız-
dır.
Yıldızların renkleri ile sıcaklıkları arasındaki 
ilişkiyi gösteren bir çizelge aşağıda verilmiştir.

30
00

 °C

60
00

 °C

30
00

0 °
C

Sıcaklık azalır Sıcaklık artar

Bu çizelgeye göre,
I. Yıldızlar, sıcaklıklarına göre farklı renk-

lere sahiptir.
II. Uzayda Güneş’ten daha sıcak ve daha 

soğuk yıldızlar bulunur.
III. Ölen yıldızlar arkalarında toz ve gaz bu-

lutu bırakarak bulutsu hâlini alır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II. B) I ve II.
C) I ve III. D) I, II ve III.
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19. Bazı gök cisimlerinin görselleri farklı geomet-
rik şekillerin içerisinde verilmiştir.

Bu gök cisimlerinin büyüklükleri dikkate 
alınarak geometrik şekiller iç içe konuldu-
ğunda aşağıdaki görsellerden hangisine 
ulaşılır?

A) B)

C) D)

20. Işık, bir saniyede yaklaşık 300.000 km yol 
alır. Güneş bizden 150.000.000 kilometre 
uzaktadır ve Güneş’ten çıkan ışığın Dün-
ya’ya ulaşması yaklaşık olarak 500 saniye, 
yani 8 dakika 20 saniye kadar sürer. Ancak 
daha uzak bir cisme bakacak olursak, M13 
adı verilen yıldız kümesi bizden yaklaşık 
240.000.000.000.000.000 (240 katrilyon) ki-
lometreye denk gelir ki, M13 aslında evrenin 
büyüklüğü düşünüldüğünde burnumuzun 
dibinde sayılır.

Yıldızlar arasındaki mesafeleri kilometre ölçü-
sü ile ifade etmeye kalkarsak büyük rakamlar 
kullanmamız gerekir. Bu nedenle ışık yılı adı 
verilen ölçü birimi kullanılır. Işığın bir yılda 
aldığı yola ışık yılı adı verilir. Buna göre, M13 
adı verilen yıldız kümesinin Dünya’dan uzak-
lığını 240.000.000.000.000.000 kilometre 
yerine 25.100 ışık yılı ile ifade ederiz.
Buna göre,

I. Işık yılı, bir uzunluk ölçüsü birimidir.
II. Yıldızlar arasındaki mesafeyi ifade et-

mek için ışık yılı birimini kullanmak ko-
laylık sağlar.

III. Dünya ile Güneş arasında 1 ışık yılı me-
safe vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.


