
Güneş Sistemi ve Ötesi

1.

Uzay mekiği Uzay istasyonu

Uzay sondası Yapay uydu
 
Yukarıda, uzay teknolojileri sayesinde üretilen uzay
araçları verilmiştir.
 
Buna göre, verilen araçlardan hangilerinin içinde
insan bulunabilir?

Uzay sondası - Uzay istasyonuA)

Uzay mekiği - Uzay istasyonuB)

Uzay sondası –Yapay uyduC)

Yapay uydu – Uzay mekiğiD)

2. Tuğba Öğretmen, tahtaya aşağıdaki cümleyi yazmış
ve öğrencilerine noktalı yere hangi ifadenin
gelebileceğini sormuştur.
 “Gök bilimiyle ilgili araştırma ve deneyler yapan
insanlı uydular……………… adını alır.”
 
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Tuğba
Öğretmen’in cümlesini doğru tamamlamıştır?

Ahmet: Uzay istasyonuA)

Merve: Uzay sondasıB)

Cemil: Uzay mekiğiC)

Duru: Uydu alıcısıD)

3. Yapay uyduların kullanıldığı başlıca alanlarla ilgili
olarak;
 
I. Bilimsel araştırmaların yapılması için kullanılır.

II. Dünya üzerindeki herhangi bir konumu belirlemek
için kullanılır.

III. Hava olaylarının tahmini için veri toplar.
 
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız IA)

I ve IIB)

II ve IIIC)

I, II ve IIID)

4. Uzay yolculuğu sırasında astronotların
yaşamlarını sürdürebilmeleri için tasarlanan uzay
giysileri ile ilgili seçeneklerde verilen
özelliklerden hangisi yanlıştır?

Radyasyonun etkilerinden korur.A)

Vücut sıcaklığının sabit kalmasını sağlar.B)

Küçük toz parçacıklarından korur.C)

Dış ortamla oksijen alışverişi sağlar.D)

5. Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem
uydusu aşağıdakilerden hangisidir?

Göktürk uydularıA)

Rasat uydusuB)

Bilsat uydusuC)

Türksat-1A uydusuD)

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye ait
haberleşme alanında kullanılan ve görev süresini
tamamlamış bir uydu değildir?

Göktürk-2A)

Türksat 1B B)

Türksat 1CC)

Türksat 2AD)
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7. Aras: Ömrü tükenmiş uydular
Elif: Roketlerin uzaya bırakılan parçaları
Emre: Doğal uydulardan kopan parçalar
 
“Uzay kirliliğinin en yaygın nedenleri nelerdir?”
sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplar yukarıda
verilmiştir.
 
Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği cevaplar
doğrudur?

Yalnız Aras A)

Aras ve Elif B)

Elif ve EmreC)

Aras, Elif ve EmreD)

8. Uzay kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden
hangisi yapılırsa yanlış bir uygulama olur?

Uzay araçları yörüngelere en az seviyede kirlilik
oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir. 

A)

Yeni uzay çöpleri oluşturulmamalıdır.B)

Uzayda askerî amaçlı patlama çalışmaları
artırılmalıdır.

C)

Ömrü tükenen uydular en kısa sürede yeryüzüne
düşürülmelidir.

D)

9.

Ceren

Cem

Uzay aracı atıkları

Ceylin

Cenk

Uçak enkazları

Roket parçaları

Ömrü tükenen yapay uydular

 
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi uzay kirliliğine
yol açan cisimlerden bahsetmemiştir?

CenkA)

CemB)

CerenC)

Ceylin D)

10.
İşlevini 

tamamlamış 
uydular

Uzay 
araçlarının 
enkazları

Roket 
parçaları

 
Yukarıda verilen ifadelerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

Uzay araştırmalarında kullanılır durumda
olmaları.

A)

Astronotların kontrolünde olmaları.B)

Uzay kirliliğine neden olmaları.C)

Dünya atmosferinin içinde yer almaları.D)
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11. Çok sayıda yıldızlar, yıldızlar arası gaz ve toz
bulutları, gezegenler ve doğal uydular gibi öğeleri
içeren uzay adalarıdır.                                                 
       
 
Buna göre, tanımı verilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

Gök adaA)

Güneş SistemiB)

AsteroitC)

TakımyıldızD)

12. I. Galaksilerin tamamı düzenli şekillere sahiptir.
II. Tüm galaksiler aynı görünümdedir.

III. İçerisinde yıldız, bulutsu ve gök cisimleri bulunur.
IV. Farklı boyutlarda milyonlarca galaksi olduğu

keşfedilmiştir.
 
Gökadalar ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden
hangileri doğrudur?
 

I ve IIA)

I ve IIIB)

II ve IVC)

III ve IVD)

13.

Andromeda

Büyük Ayı Samanyolu

Orion

 
Yukarıdaki şekilde bazı kavramlara ait örnekler
verilmiştir.
 
Buna göre, üzerinde gök ada örnekleri yazılı
olmayan parçalar çıkarıldığında kalan şekil
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A)

B)

C)

D)
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14.
Gök adalar sadece 

gezegenlerden oluşan 
küçük sistemlerdir.

Samanyolu, çubuklu 
sarmal bir 

yapıya sahiptir.

Doğru Yanlış

Doğru Yanlış

1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Güneş Sistemi, 
Andromeda galaksisinin 

Avcı kolunda yer alır.

Doğru Yanlış

 
Galaksiler ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerin
doğru veya yanlış olma durumuna göre şemada
ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır?

1. çıkışA)

2. çıkışB)

3. çıkışC)

4. çıkışD)

15. Işık yılı ile ilgili;
 
I. yaklaşık 10 trilyon km’dir.
II. bir zaman birimidir.
 
bilgileri verilmiştir.
 
Bu bilgilerin doğru ve yanlış durumlarına
bakıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi
doğru olur?

Yalnız I doğruA)

Yanız II doğruB)

Her ikisi de doğruC)

Her ikisi de yanlışD)

16. Yıldız oluşumu ve gelişimi süreci ile ilgili bazı
öğrenciler;
Can: En büyük yıldızlar yaşamlarının sonunda kara
delik oluşturabilirler.
Canan: Bir yıldızın son aşaması, çok yoğun ve sıkı
bir gök cismine dönüşmesidir.
Ceren: Yıldızın son aşamasını, çöküş anındaki
kütlesi belirler.
bilgilerini vermişlerdir.
 
Buna göre, hangi öğrencilerin verdikleri bilgiler
doğrudur?

Can- CananA)

Can- CerenB)

Ceren- CananC)

Can- Ceren- CananD)

17.

 
Kara deliklerin en gelişmiş teleskoplarla bile
gözlenememelerinin temel sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

Komşu yıldızları gözlemlemenin daha kolay
olması.

A)

Sıcaklığının çok yüksek olması.B)

Yıldız yaşamının son aşaması olması.C)

Kütle çekimi sebebi ile ışığı yansıtamaması.D)
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18.
 

Dünyamızı da içine alan trilyonlarca gök
cisminin bulunduğu sınırsız boşluğa evren
denir.

 Dünya dışındaki evren parçasına uzay denir.

 Uzay evreni kapsar, evren uzayın bir
parçasıdır.

 
 
 
 
 
Yukarıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D,
yanlış olanların başına Y harfi yazacaktır.
 
Buna göre, yazılan harflerin doğru sıralaması
aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 

Y, D, YA)

D, D, YB)

Y, Y, DC)

D, Y, DD)

19.

Geçmiş Bugün Gelecek

Geçmiş Bugün Gelecek
 
Yukarıda verilen 1. şema, Newton'un evren
teorisini, 2. şema ise Georges  Lemaitre’nin evren
teorisini temsil etmektedir. 
 
Buna göre, sadece şemalardan faydalanarak bu
iki teorinin en temel farkının aşağıdakilerden
hangisi olduğu söylenebilir?

Evrenin başlangıcıA)

Evrenin sonsuzluğuB)

Evrenin genişlemesiC)

Evrenin ömrüD)

20.

 
1990 yılında işlevsel hâle gelen Hubble Uzay
Teleskobu’nun konumu aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

Dünya yörüngesiA)

Mars yörüngesiB)

Uluslararası Uzay İstasyonuC)

Dünyanın en yüksek tepesiD)

21. Hande Öğretmen “Geçmişten günümüze uzay
çalışmaları” konusunu anlatan bir pano hazırlamak
istemiştir.
 
Pano için hazırladığı kartonlara yazdığı aşağıdaki
bilgilerden hangisinde düzeltme yapması
gerekmektedir?

Aristoteles, Güneş ve Ay tutulmalarını açıklamış
ve Dünya'nın küre şeklinde olduğunu söylemiştir.

A)

Gezegenlerin Güneş etrafında elips şeklinde bir
yörüngede dolandıklarını keşfeden Kepler'dir.

B)

Galileo, ilk aynalı teleskobu yaparak uzayın daha
net gözlemlenmesini sağlamıştır.

C)

Kopernik, Güneş'in merkezde olduğu ve Dünya
dâhil tüm gezegenlerin Güneş etrafında dolandığı
bir evren modeli önermiştir.

D)
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22.  

I II

III

Gözlem yaptığı
yerdir.

Kullanılır.

Gözlenir.

Uzay

İçinde vardır.

 
Yukarıdaki kavram haritasında boş bırakılan yere
sırasıyla hangi ifadeler getirilmelidir?

Gök bilimci, Gözlemevi, TeleskopA)

Gökada, Teleskop, Uzay KirliliğiB)

Rasathane, Teleskop, Gök adaC)

Teleskop, Gözlemevi, PeriskopD)

23. Space X adlı şirket, uzaya gittikten sonra yeryüzüne
tekrar iniş yapabilen yeni nesil roketler geliştirmiştir.
 
Buna göre, bu roketlerin kullanımıyla ilgili;
 
I. Uzaya gönderilen roketlerin başka bir uzay görevi

için yeniden kullanımı mümkün olacaktır.
II. Uzay enkaz listesine yeni atık parçaların

eklenmesi ve enkaz sayılarının artması
engellenebilecektir.

III. Yeni uzay görevleri için kullanılacak olan roketlerin
maliyeti düşecektir.

 
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

Yalnız IA)

I ve IIB)

II ve IIIC)

I, II ve IIID)

24. Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N bölgelerinin bazı
özellikleri verilmiştir.
 

 Işık kirliliği Şehir merkezine
uzaklık

Havadaki
nem oranı

K Az Uzak Fazla
L Orta Yakın Az
M Az Uzak Az
N Fazla Yakın Fazla

 
Buna göre, uzayı gözlemek için kurulacak olan
gözlemevinin hangi bölgede kurulması
diğerlerine göre daha uygun olacaktır?

KA)

LB)

MC)

ND)

25. Her türlü hava şartlarında gözlem yapabilen
teleskop ……………………...dur.
İlk teleskop …………………..  tarafından icat
edilmiştir.
Bir gezegenin ya da başka bir gök cisminin
etrafında belirli bir yörüngede dolanan
nesnelere ……………………… denir.

 
Verilen cümleler uygun kavramlarla
tamamlandığında aşağıdaki seçeneklerden
hangisi açıkta kalır?

Hans LippersheyA)

GalileoB)

UyduC)

Hubble Uzay TeleskobuD)
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26. Takımyıldızlar ile ilgili defterlerine not tutan
öğrenciler;
 
I. Takımyıldız içindeki yıldızlar farklı sıcaklıkta

olabilir.
II. Takımyıldız içindeki yıldızlar aynı büyüklüktedir.

III. Takımyıldızlarda faklı sayıda yıldız bulunur.
IV. Kutup Yıldızı olarak tanımlanan yıldız, Büyük Ayı

takımyıldızında bulunur.
 
bilgilerini yazmışlardır.
 
Buna göre, hangi maddeler yanlış bir bilgi içerir?

I ve IIA)

I ve IIIB)

II ve IVC)

III ve IVD)

27. Aşağıda bazı galaksilerin şekillerini gösteren resimler
harflendirilerek verilmiştir. 
 

a b c
 
Buna göre, verilen galaksilerin hangi çeşitte
olduğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
eşleştirilmiştir?

a → Sarmal
b → Eliptik
c → Düzensiz

A)

a → Eliptik
b → Sarmal
c → Düzensiz

B)

a → Düzensiz
b → Sarmal
c → Eliptik

C)

a → Eliptik
b → Düzensiz
c →Sarmal

D)

28. Sınıfta uzay ile ilgili konuşan dört arkadaşın ifadeleri
aşağıdaki gibidir.
 
Kerem: Yıldızların renkleri maviden kırmızıya doğru
gidildikçe yüzey sıcaklıkları artar.
Ela: Bir takımyıldızın oluşması için 15 yıldız
gereklidir.
Defne: Büyük kütleli yıldızlar, ömürlerinin sonunda
süpernova adlı çok büyük patlamalara sebep olurlar.
İdil: Takımyıldızlar Dünya'ya aynı uzaklıkta olup,
uzayda birbirlerine çok yakın konumlarda
bulunmaktadırlar.
 
Buna göre, hangi öğrencinin yorumu doğrudur?

KeremA)

ElaB)

DefneC)

İdil D)

29.  
K L M

 
Ahmet; K, L, M yıldızlarının yaydığı ışıkların renklerini
yukarıdaki gibi görmektedir.
 
Buna göre Ahmet, yıldızların sıcaklıklarını
küçükten büyüğe doğru nasıl sıralamalıdır?

L, M, KA)

M, K, LB)

K, L, MC)

L, K, MD)

30. Işık kirliliği miktarının en az seviye indirilmesiyle
ilgili olarak aşağıda verilen durumlardan hangisi
söylenebilir?

Enerji tasarrufu azalır.A)

Dünya’dan bakıldığında görülebilen yıldız
sayısı artar.

B)

Yolculukları sırasında zarar gören göçmen
kuşların sayıları artar.

C)

Gökyüzü gözlemi ile ilgili yapılan bilimsel
çalışmalara olumsuz etkileri artar.

D)
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