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1. Uzay	 ajansları	 uzay	 ile	 ilgili	 keşifler	 yapmak	
için	 kurulmuş	 kurumlardır.	 Uzay	 ajanslarının	
bilgi	 toplamasını	 sağlayan	 çeşitli	 özellikle-
ri	 vardır.	 Bu	 özelliklerden	 bazıları	 uzay	 aracı	
fırlatma	 merkezine	 sahip	 olma,	 insanlı	 uzay	
uçuşu	düzenleme,	uzaya	yapay	uydular	gön-
derme	gibidir.	Fakat	bu	durumlardan	herhangi	
birine	sahip	olmayan	uzay	ajansları	da	bulun-
maktadır.
Uzay	 ajanslarının	 bulundurduğu	 özellikler	
aşağıdaki	renk	kodlarıyla	ifade	edilmiştir.	

	:		İnsanlı	uzay	uçuşu	+	fırlatma	merkezi	+	
yapay	uydular

	:	Fırlatma	merkezi	+	yapay	uydular									

	:	Yapay	uydular	

Aşağıdaki	tabloda	bazı	ülkelerde	bulunan	uzay	
ajanslarının	 isimleri	ve	kısaltmaları	verilmiştir.	
Ayrıca	tablo	uzay	ajanslarının	bulundurdukları	
özelliklere	göre	renklendirilmiştir.	

İsim Kısaltma Ülke
Çin	Ulusal	Uzay	
Yönetimi CNSA Çin

Japonya	Uzay	
Araştırma	Ajansı JAXA Japonya

Uzay	Teknolojileri	
Araştırma	
Enstitüsü

TÜBİTAK	
UZAY Türkiye

Alman	Havacılık	
ve	Uzay	Merkezi DLR Almanya

Ulusal	Havacılık	
Uzay	Dairesi NASA ABD

Bu tabloya göre ülkelerdeki uzay ajansları-
nın özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A)	Çin	ve	ABD	uzay	için	yapılacak	araştırma-
larda	 en	 donanımlı	 özelliklere	 sahip	 olan	
ülkeler	arasındadır.

B)	DLR	kendi	ülkesinden	fırlattığı	uzay	araçları	
sayesinde	veri	toplayabilir.	

C)	TÜBİTAK	başka	ülkelerden	fırlattığı	uyduları	
ile	uzay	araştırmalarını	gerçekleştirebilir.

D)	İnsanlı	 uzay	 uçuşunu	 henüz	 gerçekleş-
tirmeyen	 JAXA	 kendi	 ülkesinden	 fırlattığı	
uydular	ile	veri	toplayabilir.

2. Uzaya	 gönderilen	 uyduların	 her	 birinin	 belli	
bir	amacı	vardır.	Örneğin	meteorolojik	uydular	
hava	 olaylarını	 küresel	 olarak	 inceleme	 ola-
nağı	 sağlayan	 uzaktan	 algılama	 cihazlarıdır.	
Dünya	 çevresindeki	 yörüngelerinde	 hareket	
ederlerken,	 sensörleri	 tarafından	 kaydedi-
len	verileri	belirli	aralıklarla	yer	 istasyonlarına	
gönderirler.	Meteorolojik	uyduların	en	önem-
li	 faydalarından	 biri,	 yer	 gözlem	 istasyonları	
kurulamadığı	 için	verilerin	 toplanamadığı	ok-
yanus,	çöl,	dağlık	alanlar,	kutup	bölgeleri	vs.	
gibi	çok	geniş	alanlardan	meteorolojik	bilgile-
rin	elde	edilmesini	sağlamaktır.	
Buna göre aşağıdakilerden hangisi meteo-
rolojik uyduların sağladığı yararlardan biri 
değildir?

A)	Dünya	üzerindeki	hava	olaylarını	 inceleme	
olanağı	sağlar.

B)	Hava	 durumu	 verilerinin	 toplanamadığı	
alanlardan	bilgi	elde	edilmesini	sağlar.

C)	Belirli	 aralıklarla	 gönderdiği	 hava	 tahmin	
verileriyle	yağış,	sel	gibi	olayların	önceden	
tahmin	edilmesini	sağlar.

D)	Uzaydaki	gök	cisimleri	arasındaki	mesafe-
ler	hakkında	bilgi	elde	edilmesini	sağlar.	

3. Uzay	 kirliliği	 ile	 ilgili	 Lozan’da	 bulunan	 Tek-
noloji	 Enstitüsü	 Uzay	 Merkezi	 Dünya’nın	
yörüngesinde	 bulunan	 bazı	 uzay	 çöplerinin	
temizlenmesi	 için	 bir	 proje	 geliştirdi.	 Uzay	
çöplerinin	 temizlenmesi	 bazı	 aşamaların	
uygulanmasıyla	gerçekleşecek.	Bu	aşamalar-
dan	bazıları	aşağıda	karışık	olarak	verilmiştir.
1.	Kapsül	ile	taşınan	çöpçü	uzay	aracı	kapsül-

den	ayrılıp	yörüngeye	yerleşiyor.	
2.	Uzay	çöpü	yakalanıyor.
3.	Uzay	çöpü	yörüngeden	çıkarılıp	atmosfer-

de	yakılıyor.
4.	Uzay	çöpü	hedef	alınıyor.
Numaralandırılan aşamaların gerçekleşme 
sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru ve-
rilmiştir?

A)	1	–	2	–	3	–	4		 B)	4	–	3	–	1	–	2	
C)	1	–	4	–	2	–	3		 D)	4	–	1	–	3	–	2
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4. Karadelik	 astrofizikte,	 çekim	 alanı	 her	 türlü	
maddesel	oluşumun	ve	 ışınımın	kendisinden	
kaçmasına	 izin	 vermeyecek	 derecede	 güçlü	
olan,	kütlesi	büyük	bir	kozmik	cisimdir.	Bir	ka-
radeliği	 doğrudan	 gözlemlemek	 imkânsızdır.	
Bilindiği	 gibi	 bir	 nesnenin	görülebilmesi	 için,	
ışık	 kaynağı	 olması	 veya	 üzerine	 gelen	 ışığı	
yansıtması	gerekir;	oysa	kara	delikler	çok	ya-
kınından	geçen	ışıkları	bile	yutmaktadırlar.

Kara	delik	(Temsili)

Paragraftan karadeliklerle ilgili aşağıdaki 
sorulardan hangisine cevap verilemez?

A)	Karadelikler	ışığı	yansıtabilirler	mi?
B)	Karadelikler	doğrudan	gözlenebilirler	mi?
C)	Karadeliğin	türleri	var	mıdır?
D)	Karadelikler	 hakkında	 net	 bilgi	 verilebilir	

mi?

5. Aşağıda	K,	L	ve	M	yıldızlarına	ait	bilgiler	ve-
rilmiştir.

K L M

Sarı	
renkli	bir	
yıldızdır	
ve	çapı	
1,3	milyon	
km’dir.

Kırmızı	
renkli	bir	
yıldızdır	
ve	çapı	
2	milyon	
km’dir.

Mavi	
renkli	bir	
yıldızdır	
ve	çapı	
1	milyon	
km’dir.

Buna göre K, L ve M yıldızlarının büyüklükleri 
ve sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakile-
rin hangisinde doğru verilmiştir?

Büyüklükleri Sıcaklıkları
A) K	>	L	>	M L	>	K	>	M
B) L	>	K	>	M M	>	K	>	L
C) L	>	K	>	M L	>	K	>	M
D) M	>	L	>	K M	>	K	>	L

6. Ömer	 Öğretmen	 Eren	 ve	 Ada’dan	 arkadaş-
larına	birer	gök	cismi	ile	ilgili	bilgi	vermelerini	
ama	 bu	 gök	 cisimlerinin	 ne	 olduğunu	 arka-
daşlarına	söylememelerini	belirtti.	

Canlılar	 gibi	 doğar,	 büyür	 ve	
ölürler.	 Tekli	 veya	 takım	 hâlinde	
bulunurlar.	

İçlerinde	 milyonlarca	 gök	 cismi	
bulunur.	Eliptik,	sarmal,	düzensiz	
ve	 çubuklu	 sarmal	 olmak	 üzere	
dört	gruptur.

Eren

Ada

Eren ve Ada’nın bahsettiği gök cisimleri 
hakkında ne söylenebilir?

A)	İkisi	de	aynı	gök	cisminden	bahsetmekte-
dir.

B)	Eren	yıldızlar	hakkında,	Ada	 ise	bulutsular	
hakkında	bilgi	vermiştir.

C)	Eren	galaksiler	hakkında,	Ada	ise	takımyıl-
dızları	hakkında	bilgi	vermiştir.

D)	Eren	 yıldızlar	 hakkında,	Ada	 ise	galaksiler	
hakkında	bilgi	vermiştir.

7. İnsan	 sinir	 sisteminde	 yaklaşık	 olarak	 100	
milyar	 sinir	 hücresi	 olduğu	 tahmin	 edilmek-
tedir.	Normal	bir	sinir	hücresi	50.000-250.000	
kadar	 başka	 bir	 sinir	 hücresiyle	 bağlantılı-
dır.	 Yaptıkları	 özelleşmiş	 işlere	 bağlı	 olarak	
farklı	 şekillerde	 ve	 çeşitlerde	 olabilirler.	 Bu	
özel	 hücreler	 içinde	 özelleşmiş	 küçük	 yapı-
ları	barındıran	jölemsi	bir	madde	bulunur.	Bu	
maddeye	-	-	-	-	denir.	Bu	maddenin	içindeki	
özelleşmiş	küçük	yapılardan	olan	-	-	-		besin-
leri	 parçalar	 ve	böylelikle	 hücrenin	 işlevlerini	
gerçekleştirmesi	 için	 gereken	 enerji	 sağlan-
mış	olur.
Yukarıda verilen parçada boş bırakılan 
yerler sırasıyla hangi kavramlarla doldurul-
malıdır?

A)	sitoplazma,	endoplazmik	retikulum
B)	golgi	cisimciği,	ribozom
C)	sitoplazma,	ribozom
D)	sitoplazma,	mitokondri
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8. İbrahim	Öğretmen,	hücre	zarı	ve	hücre	duvarı	
ile	ilgili	bazı	özellikleri	aşağıdaki	gibi	numara-
landırıyor.
I.	 Seçici	geçirgen	olma.
II.	 Sert	yapıda	olma.
III.	 Esnek	yapıda	olma.
IV.	 Bitki	hücrelerinde	bulunma.
V.	 Hayvan	hücrelerinde	bulunma.
VI.	 Canlı	yapıda	olma.
İbrahim	 Öğretmen’in	 numaralandırdığı	 bu	
özelliklerin	hücre	zarına	mı	hücre	duvarına	mı	
ait	 olduğunu	 bazı	 öğrenciler	 aşağıdaki	 gibi	
not	almışlardır.

Hücre	 zarına	 ait	
olan	özellikler:

I,	III,	V,	VI
Hücre	 duvarına	
ait	olan	özellikler:

II,	IV,	VI

Hücre	 zarına	 ait	
olan	özellikler:

I,	III,	IV,	V,	VI
Hücre	 duvarına	
ait	olan	özellikler:

II,	IV

Tarkan

Sevda

Hücre	 zarına	 ait	
olan	özellikler:

II,	IV
Hücre	 duvarına	
ait	olan	özellikler:

I,	III,	V,	VI

Hücre	 zarına	 ait	
olan	özellikler:

I,	III,	V
Hücre	 duvarına	
ait	olan	özellikler:

I,	II,	IV

Eylül

Nisan

Buna göre hangi öğrencinin aldığı not doğ-
rudur?

A)	Tarkan							 B)	Eylül
C)	Sevda			 D)	Nisan

9. Dora,	X	ve	Y	mikroskoplarıyla	incelediği	fark-
lı	hücreler	ile	ilgili	aşağıdaki	tabloları	ayrı	ayrı	
dolduruyor.

Ribozom Var
Kloroplast Var

Koful Büyük	 ve	 az	
sayıda	var

Sentrozom Yok

Ribozom Var
Kloroplast Yok

Koful Küçük	ve	çok	
sayıda	var

Sentrozom Var

X	mikroskobu

Y	mikroskobu
Buna göre Dora’nın X ve Y mikroskopla-
rında incelediği hücreler ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)	X	mikroskobundaki	hücre	çam	ağacından	
alınmış	bir	hücre	olabilir.

B)	Y	mikroskobundaki	hücre	insandan	alınmış	
bir	hücre	olabilir.

C)	X	 ve	 Y	 mikroskoplarında	 incelenen	 hüc- 
relerde	aynı	görevi	yapan	ortak	organeller	
bulunmaktadır.

D)	X	ve	Y	mikroskoplarında	incelenen	hücrele-
rin	ikisi	de	ihtiyaç	duyduğu	besini	üretebilir.

10. Trabzon’daki	dedesinden	aldığı	kiraz	 fidanını	
evlerinin	 bahçesine	 diken	 Nil,	 her	 gün	 kiraz	
fidanının	 büyümesini	 şaşkınlıkla	 izledi.	 	 Dik-
tiğinde	 boyu	 henüz	 kendi	 dizine	 gelen	 kiraz	
fidanı	 kısa	 süre	 içinde	 iki	 metre	 uzunluğa	
ulaşmıştı.	 Bu	 küçücük	 fidanın	 gün	 geçtikçe	
kocaman	bir	ağaca	dönmesinin	nasıl	gerçek-
leştiğini	merak	eden	Nil,	bu	durumu	okuldaki	
fen	bilimleri	öğretmenine	soruyor.	
Buna göre öğretmenin Nil’e verdiği cevap 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Fidan	 mitoz	 bölünmeler	 geçirerek	 büyü-
müştür.

B)	Fidan	mitoz	bölünmeler	geçirerek	üremiştir.
C)	Fidan	 mayoz	 bölünmeler	 geçirerek	 büyü-

müştür.
D)	Fidan	mayoz	bölünmeler	geçirerek	üremiştir.
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11. Bülent	Öğretmen	öğrencilerinden	bitki	hücre-
sinde	 bulunmayan	 fakat	 hayvan	 hücresinde	
bulunan	bir	yapının	görselini	çizip,	bu	yapının	
ne	olduğunu	görselin	altına	yazmalarını	istedi.	
Öğrenciler	çizimlerini	yaptıktan	sonra	çizimle-
ri	 inceleyen	Bülent	Öğretmen	 sınıfta	 sadece	
Akın’ın	çiziminin	doğru	olduğunu	belirtti.
Buna göre Akın’ın çizimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)

C)

B)

D)

Mitokondri

Çekirdek

Golgi	cisimciği

Sentrozom

12. Aşağıdaki	 görselde	 mitoz	 bölünmede	 mey- 
dana	gelen	bazı	evreler	karışık	olarak	numa-
ralandırılmıştır.	

 

1

54

2

6

3

Buna göre bu evrelerin meydana geliş 
sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru ve-
rilmiştir?

A)	1-5-2-4-3-6	 B)	1-5-4-3-6-2
C)	1-5-4-2-6-3	 D)	3-2-5-4-6-1

13. Mitoz	 bölünme	 geçirecek	 olan	 bir	 hücrede	
çekirdek	bölünmesi,	 hazırlık	 evresi	 ve	 sitop-
lazma	bölünmesi	gibi	olaylar	meydana	gelir.
Mitoz bölünmede bu olayların meydana 
geliş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru verilmiştir? 

Sitoplazma	
bölünmesi

Çekirdek	
bölünmesi

Hazırlık	
evresi

Hazırlık	
evresi

Çekirdek	
bölünmesi

Sitoplazma	
bölünmesi

Sitoplazma	
bölünmesi

Çekirdek	
bölünmesi

Hazılık	
evresi

Hazırlık	
evresi

Çekirdek	
bölünmesi

Sitoplazma	
bölünmesi

C)

A)

D)

B)

14. Mayoz	bölünme	sonucu	2n	kromozomlu	üre-
me	ana	hücrelerinden	n	kromozomlu	yumurta	
veya	 sperm	hücreleri	 oluşur.	Bu	 hücreler	 de	
birleşerek	2n	kromozomlu	yavru	birey	oluşur.	
Bu	sayede	-	-	-	-
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşa-
ğıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A)	türlerin	 kromozom	 sayısı	 nesilden	 nesle	
değişmeden	sabit	kalır.

B)	türlerin	 kromozom	 sayısı	 nesilden	 nesle	
azalarak	devam	eder.

C)	türlerin	kromozom	sayısı	nesilden	nesle	ar-
tarak	devam	eder.

D)	türlerin	kromozom	sayısı	nesilden	nesle	ya-
rıya	inerek	devam	eder.
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15. Tabloda	mitoz	ve	mayoz	bölünmede	meydana	
gelen	bazı	olaylar	verilmiştir.	Tablodaki	kutu-
cuklar	 olayların	mitoz	 ve	mayoz	 bölünmede	
kaç	defa	gerçekleştiğine	göre	doldurulacaktır.

Olay Mitoz Mayoz
DNA	eşlenmesi
Çekirdek	bölünmesi
Sitoplazma	bölünmesi

Buna göre tablonun doğru doldurulmuş 
hâli aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	 1 1
1 1
1 1

	 B)		 1 1
1 2
1 2

C)	 1 2
1 2
1 2

	 D)		 1 2
2 2
2 2

16. Sperm	ana	hücresinde	meydana	gelen	mayoz	
bölünme	 aşağıdaki	 gibidir.	 Görselde	 mayoz	
bölünmenin	 mayoz	 I	 ve	 mayoz	 II	 aşamaları	
gösterilmiştir.

Mayoz I

Mayoz II

Sperm

Mayoz I ve mayoz II aşamaları ile ilgili aşa-
ğıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A)	Kromozom	sayısı	mayoz	II	aşamasında	ya-
rıya	iner.

B)	Mayoz	I’de	kromozom	sayısı	sabit	kalır.
C)	Mayoz	II’de	kromozom	sayısı	aynı	kalır.
D)	Mayoz	II’de	bir	hücreden	dört	hücre	mey-

dana	gelir.

17. Newton’un	elma	ile	ilgili	hikayesini	herkes	bilir.	
Bilim	 insanı	 Isaac	Newton	bir	 elma	ağacının	
altında	otururken	yere	düşen	elmaları	görüyor	
ve	kendine	şu	soruyu	soruyor:	“Elmalar	niçin	
yere	düşüyor?”.	Bunun	cevabı	ise	uzun	araş-
tırmalardan	 sonra	 şöyle	 açıklanıyor:	 “Dünya	
üzerinde	kütlesi	büyük	ya	da	küçük	her	cisme	
dünya	tarafından	çekim	kuvveti	uygulanır.”	

Dünya tarafından cisimlere uygulanan çe- 
kim kuvvetinin yönü aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

A)	 	 B)	  

C)	 	 D)	  
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18. Birce	mayoz	bölünmede	meydana	gelen	olay-
lardan	birini	aşağıdaki	gibi	çizmiştir.

Bu olayın aşağıdaki durumlardan hangisi-
nin gerçekleşmesinde etkisi yoktur?

A)	Toprağa	atılan	 tohumun	çimlenerek	bitkiyi	
oluşturması

B)	Bir	kedinin	doğan	yavrularından	birinin	kıl-
larının	 siyah,	 diğerinin	 kıllarının	 gri	 renkte	
olması

C)	Bir	ailedeki	iki	kardeşten	birinin	göz	rengi-
nin	mavi,	diğerinin	göz	renginin	kahverengi	
olması

D)	Aynı	 bahçede	 aynı	 tür	 elma	 ağaçlarından	
alınan	elmaların	tatlarının	farklı	olması

19. Tabloda	bazı	cisimlerin	Dünya	ve	Ay	üzerinde-
ki	kütle	ve	ağırlık	değerleri	verilmiştir.	

Cisim
Dünya'daki Ay'daki

Kütlesi	
(kg)

Ağırlığı	
(N)

Kütlesi	
(kg)

Ağırlığı	
(N)

Çanta 6 60 6 10
Bavul 12 120 12 20

Tablo incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisine ulaşılabilir? 

A)	Bir	cismin	Dünya’daki	kütlesi	daima	Ay’da-
ki	ağırlığından	daha	fazladır.

B)	Bir	cismin	ağırlığı	bulunmuş	olduğu	ortama	
göre	değişmez.

C)	Bir	 cismin	 kütlesi	 bulunduğu	ortama	göre	
değişmez.

D)	Bir	 cismin	 Dünya’daki	 kütlesi	 Dünya’daki	
ağırlığından	daima	daha	fazladır.	

20. Kütleleri	farklı	olan	gök	cisimlerinin	uyguladığı	
çekim	kuvveti	de	farklı	olur.	Bir	gök	cisminin	
kütlesi	ne	kadar	büyük	olursa	uyguladığı	çe-
kim	kuvveti	de	o	oranda	büyük	olur.	Kütleleri	
büyüklükleri	ile	orantılı	olan	I,	II,	III	ve	IV	numa-
ralı	gök	cisimleri	aşağıdaki	gibidir.

I IVIII

II

Farklı	 gök	 cisimlerinde	 100	 kg’lık	 bir	 cisme	
uygulanan	çekim	kuvvetleri	tabloda	verilmiş-
tir.

Gök	cismi 100	kg'lık	kütleye	uygulanan	
çekim	kuvveti

Dünya 981	N
Ay 162	N
Mars 377	N
Jüpiter 2330	N

Buna göre tabloda verilen gök cisimleri ile 
numaralandırılmış gök cisimlerinin doğru 
eşleştirilmiş hâli aşağıdakilerin hangisin-
deki gibidir?

A)				I	→	Mars
		II	→	Ay
	III	→	Jüpiter
	IV	→	Dünya

	 B)				I	→	Dünya
		II	→	Jüpiter
	III	→	Ay
	IV	→	Mars

     
    
    
C)				I	→	Dünya

		II	→	Ay
	III	→	Jüpiter
	IV	→	Mars

	 D)				I	→	Ay
		II	→	Jüpiter
	III	→	Mars
	IV	→	Dünya


