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Bu testte toplam 20 soru vardır. Sınav süres� 40 dak�kadır. Cevaplarınızı opt�k forma �şaretley�n�z.

1.

2.

3.

4.
II. Evren’de Güneş’ten daha parlak ve büyük yıldızlar da bu-

lunur.

UY Scut� şu ana kadar evrende tesp�t ed�len en büyük 

yıldızlardan b�r�d�r. Güneş'ten yaklaşık 1708 kat daha 

büyüktür ve �ç�ne yaklaşık 5 m�lyar Güneş sığab�l�r. Güneş'ten 

tam 340.000 kat daha parlak olan yıldız, gece gökyüzünden 

gözlemleneb�l�yor.

I. Güneş orta büyüklükte yıldızlar sınıfına g�rer.

Buna göre yalnızca met�n ve görsel �ncelend�ğ�nde;

III. UY Scut� Güneş g�b� katmanlardan oluşur ve kend� etra-

fında dönme hareket� yapar.

A) Yalnız I  B) Yalnız II

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

C) I ve III   D) II ve III

D) Hastalık yapıcı mantarlar 

Res�mlerde örnekler� ver�lerek açıklanan mantar grubu aşağıda-
k�lerden hang�s�d�r?

Uzun süre açıkta beklem�ş bes�nler�n üzer�nde oluşur. 
Ekmek, peyn�r, l�mon g�b� bes�nler�n üzer�nde çeş�tl� renklerde 
benekler şekl�nde görülür.

               Örnek – 1                Örnek – 2

A) Şapkalı mantarlar

C) Maya mantarları

B) Küf mantarları

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� öğretmen�n sorduğu 

sorunun doğru cevaplarından b�r� olamaz?

Öğretmen: Ay'da yaşam olmamasının nedenler� nelerd�r?

B) Atmosfer tabakasının çok �nce olması

D) Sıcaklık farklılıklarının fazla olması

C) Yeterl� m�ktarda oks�jen�n bulunmaması

A) Yer altı kaynaklarının çok fazla olması

B�r öğretmen, Dünya'ya ve Ay'a a�t görseller� öğrenc�ler�ne 

dağıtarak aşağıdak� soruyu soruyor.

Necla, b�l�m sınıfından aldığı m�kroskopla aşağıdak� deney� yapı-
yor.

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

I. Çıplak gözle göremed�ğ�m�z canlılar vardır.

Buna göre deney ve sonuçlarıyla �lg�l�;

Necla, çamurlu su b�r�k�nt�s�nden b�r m�ktar suyu kavanoza koyup 

bel�rl� b�r süre bekl�yor. Süre tamamlandıktan sonra çamurlu 

sudan numune alıp m�kroskopta �ncel�yor. M�kroskopta �nceled�ğ� 

suda hareket eden çok sayıda canlı görüyor.

II. Bel�rl� b�r süre beklenmes� sonucunda canlı sayısı artar.

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

III. Bu canlılara m�kroskob�k canlılar adı ver�l�r.

A) I ve II   B) I ve III 

GüneşUY Scut�
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Ay

Dünya

B�r�nc� Etk�nl�k

Ay

İk�nc� Etk�nl�k

Mustafa Öğretmen, Ay’ın kend� etrafındak� dönüşünü ve Dünya etrafındak� dolanımını göstermek amacıyla öğrenc�ler� �le b�rl�kte �k� 
etk�nl�k yapıyor. B�r�nc� etk�nl�k, b�r çok k�ş� tarafından yanlış b�l�nen dönme ve dolanma hareket�n�, �k�nc� etk�nl�kte �se gerçekte olan 
dönme ve dolanma hareket�n� göster�yor.

B) İk�nc� etk�nl�kte  Ay'ın hep aynı yüzü göründüğü �ç�n kend� etrafında dönmem�ş olur.

C) B�r�nc� etk�nl�kte  Ay kend� etrafında dönüşü �le Dünya etrafında dolanımını aynı sürede tamamlayamaz.

D) İk�nc� etk�nl�kte  Ay, kend� etrafındak� dönüşü �le Dünya etrafındak� dolanımını aynı sürede tamamlar.

A) B�r�nc� etk�nl�ğ�n yanlış olduğunu, Dünya'dan bakıldığından Ay'ın farklı yüzler� görünmes�nden tesp�t eder�z.

Göster�len �k� etk�nl�kle �lg�l� öğrenc� yorumlarından hang�s� yanlıştır?

Dünya

6.

Olaylar

1- Ay'ın yüzey�nde krater oluşması.

2- Ay'ın evreler�n�n oluşması. 

3-
Güneş ve Ay'ın Dünya'dan bakıldığında aynı
boyutta görünmes�.

4-
Ay'ın üzer�ndek� ayak �zler�n�n günümüze kadar
s�l�nmeden kalması.

Aşağıdak� etk�nl�kte ver�len olaylar �le sebepler�n�n eşleşt�r�lmes� gerekmekted�r.

Sebepler

a- Dünya �le Ay arasındak� mesafe.

b- Hava olaylarının görülmemes�.

c- Dünya etrafındak� dolanma hareket�.

d- Meteor çarpması.

Doğru eşleşt�rmes� aşağıdak�lerden hang�s� g�b� olur?

1- c

2- d

3- a

4- b

A) B) C) D)
1- d

2- b

3- a

4- c

1- d

2- c

3- a

4- b

1- a

2- c

3- d

4- b

5.
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9.

Ay’ın üç farklı hareket� vardır. Bunlar;

• Dünya etrafında dolanma

• Kend� etrafında dönme

D) Ay sadece gündüzler� gözlemlen�rd�.

Ay kend� etrafında dönme hareket�n� yapmasaydı 

aşağıdak�lerden hang�s� gerçekleş�rd�?

A) Ay, Güneş’ten daha büyük görürdü.

C) Ay’ın farklı yüzeyler�n� gözlemlerd�k.

B) Ay, doğal b�r ışık kaynağına dönüşürdü.

• Dünya �le b�rl�kte Güneş’�n etrafında dolanma hareket�d�r.

7.

8.

D) Hayvanlar gerekl� bazı v�tam�nler� üreteb�lmek �ç�n m�kros-

kob�k canlılara �ht�yaç duyarlar.

M�kroskop altındak� görüntüsü fotoğraftak� g�b� olan; Esche-

r�ch�a col� b�r çok sıcak kanlı hayvanın alt bağırsağında yaşa-

yan b�r bakter� türüdür. Bunlar bağırsağın doğal ortamının b�r 

parçasıdır. Bu bakter�ler K v�tam�n� üreterek hayvana yardım 

edeb�l�r ve ayrıca d�ğer zararlı bakter�ler�n bağırsakta büyü-

mes�n� önlemeye yardımcı olab�l�rler.

Yukarıdak� ver�lenlere göre aşağıdak� �fadelerden hang�-

s� yanlıştır?

A) M�kroskob�k canlılar çıplak gözle görüleb�l�r.

B) M�kroskob�k canlılar hastalıklara sebep olab�l�r.

C) M�kroskob�k canlılar b�r başka canlının vücudunda yaşa-

yab�l�rler.

Güneş ve Dünya'nın büyüklüğü ve hareketler� �le �lg�l� aşağıda 

bazı şek�ller göster�lm�şt�r.

Görsellere bakılarak bazı çıkarımlar yapılıyor.

III. Küçük olan gök c�s�mler� kend� eksen�nde dönme harek� 

yapar.

yargılarından hang�ler� doğrudur?

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

I. Küçük olan gök c�s�mler�, büyük gök c�s�mler�n�n etrafında 

dolanma hareket� yapar.

A) I ve II                            B) I ve III

II. Büyük olan gök c�s�mler� kend� eksen� etrafında dönme hare-

ket� yapar.

10.

Bu durumla �lg�l� olarak annes� aşağıdak�lerden hang�s�n� 

söylerse yanlış b�lg� verm�ş olur?

C) Bazı küf mantarları  ant�b�yot�k üret�m�nde kullanılır.

A) Bu yeş�llenmelere neden olan küf mantarıdır.

B) Küf mantarları bulunduğu bes�nler�n çürümes�ne neden 

olur.

D) Küf mantarları kend� bes�nler�n� üret�rler.

11.

Öykü, açıkta kalan portakalın üzer�nde mav� yeş�l renkte b�r 

şeyler fark ederek annes�ne sormuştur.

3

Ayşe: Öğretmen�m, Dünya'dan bakıldığında Ay'ın Güneş 

tarafından aydınlatılan yerler�n� gördüğümüz �ç�n Ay'ın şekl� 

değ�ş�yormuş g�b� görünür.

C) Güneş '�n kend� etrafında dönmes�

D) Ay'ın kend� etrafında dönmes�

Yukarıda geçen d�yaloğa göre Ayşe'n�n vereceğ� cevap 

aşağıdak�lerden hang�s� olmalıdır?

B) Ay'ın Dünya etrafında dolanması

A) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması

Öğretmen: Ayşe, neden Ay şek�l değ�şt�r�r?

Ayşe: ……………………….

Öğretmen: Doğru. Ay'ın Güneş tarafından farklı yerler�n�n 

aydınlatılması ney�n sonucudur?
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Aşağıda b�r haber metn� ver�lm�şt�r.

Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı b�l�m �nsanları, Ay yüzey�ne benzer kırma kayadan oluşan b�r ortamda b�tk� bes�n�-

ne �ht�yaç duyulmaksızın kad�fe ç�çeğ� yet�şt�rmey� başardılar.

Bazı b�l�m adamlarına göre Ay’da b�tk� yet�şt�rmek, Ay’a �nsan yerleş�m�n�n �lk aşamasını oluşturuyor.

Araştırmacılar, Ay’da b�tk� yet�şt�rmen�n, canlı yaşamının Ay ortamına nasıl uyum sağladığını göstermes� 

açısından yararlı b�r adım olduğunu bel�rtt�. Araştırmacılar, aynı zamanda da  Ay’da �nsanlı üsler kurulması 

yolunda prat�k yararlarının olacağını kaydett�ler.

Ver�len haber metn�ne göre;

Z: Ay'da b�tk� yet�şmes� �ç�n gerekl� şartlar, �nsan yaşamının gerçekleşmes� �ç�n gerekl� şartlar �le benzerl�k göster�r.

Y: Ay'da b�tk�n�n yet�şeb�lmes� �ç�n gerekl� ortam koşullarının bulunduğu kanıtlanmıştır.

T: Kad�fe ç�çeğ�n�n yet�şt�r�ld�ğ� ortamda da tıpkı Ay'da olduğu g�b� atmosfer tabakası yok denecek kadar azdır.

�fadeler�nden hang�ler� söyleneb�l�r?

A) Yalnız T     B) Yalnız Z   C) Z ve Y   D) Z ve T

13.

Ayda B�tk� Yet�şt�rme 18 N�san 2008

Yukarıda ver�len modele göre;

I. Dünya kend� eksen� etrafında döner.

III. Dünya, Güneş etrafında dolanır.

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

II. Ay kend� eksen� etrafında dolanır.

ver�len �fadelerden hang�ler� çıkarılab�l�r?

12.
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14. 17.

C) Ç�çek   D) Yaprak

Buna göre yukarıda b�tk�n�n hang� yapısının görev� ver�l-

mem�şt�r?

· B�tk�n�n kend� bes�n�n� üretmede görevl�d�r.

· B�tk�n�n üreme olayında görevl� olup, güzel kokusu ve caz�bel� 

renkler� �le böcekler� kend�ne çekerek üremes�ne yardımcı olur.

A) Kök   B) Gövde  

· B�tk�n�n d�k durmasını sağlamakla beraber, su ve m�neraller� tüm 

yapılara taşımakla görevl�d�r.

Aşağıda ç�çekl� b�r b�tk�ye a�t bazı yapılar ve b�lg�ler ver�lm�şt�r.Mantarlar, m�kroskob�k türler� olduğu g�b� m�kroskob�k olma-

yan türler� de olan b�r canlı grubudur. Çoğu �nsan, mantarları 

b�tk� zannetse de mantarlar b�tk� değ�ld�r. Çünkü kend� bes�n-

ler�n� üretemezler. Aldıkları hazır bes�nler� tüket�rler. Bes�n 

olarak tüket�len türler� olduğu g�b� yararlı ve hastalık yapan tür-

ler� de bulunmaktadır.

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

ver�len b�lg�lerden hang�ler� doğrudur?

III. Enerj� almak �ç�n bazı mantar türler� tüket�leb�l�r.

II.  Maya mantarları zararlı �ken küf mantarları yararlıdır.

Buna göre;

I.   Mantarların heps�n� çıplak gözle göreb�l�r�z.

A) Yalnız III  B) I ve II            

A) Ay'ın kend� eksen� etrafında yapmış olduğu harekete dön-

me den�r.

Dünya’mızın uydusu olan Ay, üç çeş�t hareket yapmaktadır. 

Bu hareketlerden b�r tanes� kend� etrafında d�ğer �k�s� �se 

Dünya ve Güneş etrafında gerçekleşmekted�r. Dünya'dan 

baktığımızda Ay'ın her zaman aynı yüzünü görmem�z�n nede-

n� Ay'ın kend� eksen� etrafında dönme süres� �le Dünya etrafı-

nda dolanma süres�n�n aynı olmasından kaynaklanır. 

Ver�len b�lg�lere göre Ay'ın yapmış olduğu hareketler ve 

süreler� �le �lg�l� aşağıdak� çıkarımlardan hang�s� yapı-

lamaz?

B) Ay, Dünya �le b�rl�kte Güneş�n etrafında dolanma hareket� 

yapar.

C) B�r  Ay günü �le b�r Ay yılının süres� b�rb�r�ne eş�tt�r.

D) Ay'ın Güneş etrafında dolanma süres�, dönme süres�nden 

azdır.

15.

18.

Güneş'�n genel özell�kler� �le �lg�l� araştırma yapan Yade, 

araştırma sonucunda aşağıdak� b�lg�lerden hang�s�ne 

ulaşamaz?

B) Dünya'dan kütle ve çap olarak çok büyüktür.

A) Dünya’mızın ısı ve ışık kaynağıdır.

C) Kend� etrafında dönme hareket� yapar

D) Güneş en parlak ve orta büyüklükte b�r yıldızdır.

Ç�çekl� B�tk�lerÇ�çeks�z B�tk�ler

Örnek Örnek

B�lge: Ç�çeks�z b�tk�ler ç�çek bulundurmadığı �ç�n, üreyemezler.

Der�n: Ç�çek bulundurmayan b�tk�ler kend� bes�nler�n� üretemez-

ler.

hang� öğrenc�ler�n �fadeler� hatalıdır?

Ver�len b�tk� çeş�tler� �le �lg�l�;

A) Yalnız Der�n  B) Yalnız B�lge

C) Der�n ve B�lge  D) Batuhan ve B�lge

Batuhan: Ç�çekl� b�tk�ler�n tohumları ç�çek tarafından oluşturulur.

B�tk�ler ç�çek bulundurup bulundurmamasına göre �k�ye ayrılır.

16.
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19.

Ay, şek�l olarak küresel b�r yapıya sah�pt�r. Fakat Ay'ın yüzey� 

pürüzsüz değ�ld�r. Ay kabuğunun üzer�nde taş ve toz tabakası 

bulunur.Meteor adı ver�len gök c�s�mler�n�n Ay'ın yüzey�ne 

çarpması sonucu der�n çukurlar meydana gelm�şt�r. Ay'ın 

yüzey�nde oluşan bu çukurlara krater adı ver�l�r. Ay yüzey�nde 

kraterler�n yanı sıra kayalıklar, vad�ler ve yüksek dağlar da 

bulunur.

Ay yüzey�nde oluşan çukurların ve ayak �zler�n�n uzun 

süre bozulmadan kalması Ay'ın hang� özell�ğ� �le �lg�l�d�r?

Ay yüzey�nde oluşan çukurlar kapanmaz. Astronotların �se 

ayak �zler� kalıcı olarak dururlar. 

B) Ay'da gece ve gündüz arasındak� sıcaklık farkının çok 

olması

C) Yağış ve rüzgâr g�b� hava olaylarının nad�ren görülmes�

D) Ay'ın atmosfer�n�n yok denecek kadar az olması

A) Ay'ın kend� eksen� ve Dünya'nın çevres�nde hareket etmes�

Uluğ Bey Meteor Çukuru Ne�l Armstrong'un Ayak İz�

20.

EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZ

Ahmet EYİSOY

Burhan BOZTAŞ

Esra DEMİRCİ

Mürsel GÜNEY

Mehmet Al� ŞENAY

Orhan İNCEYOL

Serkan Servet YILMAZ

Sam� YEŞİLYURT

Can ŞİMŞEK

Asumaral GEZER

Cem�l ÇAKIR

Çağdaş GÜLMEZ

Fat�h KAPLAN

Hüsey�n UĞUR

Mustafa ERKOÇ

Mustafa SARI

www.ultrafenakademi.com

Faruk ILGAZ

Tek�n TAPAN

Hasan ÖTER
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Ay, Dünya etrafındak� dolanımını ve kend� etrafındak� 

dönüşünü yaklaşık 27,3 günde tamamlar. Bu hareket 

sonucunda ayın ışık alan bölümü Dünya'dan farklı görünür.

Şek�lde Dünya etrafında dolanırken oluşan Ay'ın evreler�n�n, 

Dünya' dan görünümü ver�lm�şt�r.

12.

Buna göre ver�len şek�l �le �lg�l� aşağıdak�lerden han-
g�s� yanlıştır?

B) Yen� ay evres�nde Güneş ışınları Ay'a ulaşmamıştır.

D) Ay'ın hem ana hem de ara evreler� ver�lm�şt�r.

C) Saat yönünün ters�nde hareket ett�kçe ışık alan bölüm 

daha fazla görünür.

A) Dönme ve dolanma süreler�n�n eş�t olması Ay'ın hep 

aynı yüzünün görünmes�ne sebep olur.
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