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Uzay teknoloj�ler�nden b�r� de uzayda astronotların b�l�msel çalışma-
larını gerçekleşt�rd�ğ� uzay aracıdır. Uzay araçlarında b�rçok laboratu-
var var.  Bu araçta yapılan araştırmalar çoğunlukla Dünya'da gerçek-
leşt�r�lemeyecek  çalışmalardan oluşuyor. Özell�kle uzay ortamında 
b�yoloj�k süreçler�n nasıl �şled�ğ�n� ve bu ortamların metabol�zmayı 
nasıl etk�led�ğ�n� anlamak �ç�n araştırmalar yapılıyor. Burada 
gerçekleşt�r�len deneyler�n tamamı herkes�n er�ş�m�ne açık b�r şek�lde 
yapılıyor.

Adı :..........................................

Soyadı :..........................................

Sınıf/şube :..........................................
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 Bu testte toplam 20 soru vardır. Sınav süres� 40 dak�kadır. Cevaplarınızı opt�k forma �şaretleyeb�l�rs�n�z. 

A) Asker� alanda  uydu telefonları �le �let�ş�m kurulması.

Günümüzde yapay uydular hayatın b�r parçası olmuş durumdadır. Uydular b�l�msel araştırmalarda, hava durumunun tahm�n 
ed�lmes�nde, haberleşmede, nav�gasyonda ve bunun g�b� b�rçok alanda kullanılmaktadır. Ülkem�zde 1985 yılında kurulan TÜBİTAK 
Uzay Teknoloj�ler� Araştırma Enst�tüsü; uzay teknoloj�ler�, elektron�k ve yazılım alanlarında faal�yet göstermekted�r. 
Türk�ye'n�n akt�f 6 tane yapay uydusu uzayda görev yapmaktadır.  Bunlar haberleşmede Türksat 3A, Türksat 4A Türksat 4B uyduları; 
Keş�f ve gözlemde �se Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uydularıdır.

Buna göre aşağıda bahsed�len durumlardan hang�s�nde yapay uydulardan yararlanılmamıştır?

C) A�les� �le Karaden�z turuna çıkan  Ahmet'�n nav�gasyon kullanarak g�deceğ� otel� bulması.
D) Meteoroloj� uzmanlarının hava durumu tahm�nler�nde bulunması.

B) Mehmet'�n bulutsuz b�r gecede teleskop �le yıldızları gözlemlemes�.

7.

Teknoloj� �le uzay araştırmaları arasında öneml� b�r bağ bulunmaktadır. Teknoloj� gel�şt�kçe uzay araştırmaları da artmakta ve 
der�nleşmekted�r. Aşağıda uzay teknoloj�ler� alanında gel�şt�r�lm�ş olan araçların görseller� ver�lm�şt�r.

A) Uzay mek�ğ�                B) Uzay �stasyonu                          C) Uzay sondası                    D) Teleskop

Buna göre görselde ver�len uzay teknoloj�ler�nden hang�s�yle b�r gezegen hakkında en detaylı b�lg� elde ed�l�r?

Uzay �stasyonu Uzay mek�ğ� Uzay sondası  Teleskop

A) Uzay Sondası    B) Uzay Mek�ğ�    C) Uzay İstasyonu   D) Yapay Uydu

Yukarıda bahsed�len ve Dünya'nın çevres�nde bel�rlenen yörüngede dolanan  araç  aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

3.
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5.

B�l�m �nsanları Evren'�n oluşumu açıklamak amacıyla 
İsv�çre'n�n Cern( Sörn) şehr�nde Büyük Patlama sonrası ortaya 
çıkan koşulların b�r benzer�n� oluşturdular. 

B) Evren çok sıcak olan b�r bölgede patlama meydana 
gelmes� �le oluşmuştur.

D) Deney ortamında b�rçok araştırmaya ışık tutacak farklı 
bölümler tasarlanmıştır.

Bu özel laboratuar yer�n altında ve yaklaşık 30 km'l�k da�resel 
b�r tünel olarak �nşa ed�ld�. Deneyde amaç çok hızlı hareket 
eden protonları yüksek hızlarda çarpıştırmak ve çarpışma 
sonucunda ortaya çıkan durumları teor� �le karşılaştırmaktır. 

A) Evren durağan olduğundan sonu ve başlangıcı olmadığı 
kabul ed�lmekted�r.

Buna göre, Büyük Patlama teor�s� ve deneyle �lg�l� 
aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

C) Evren'�n nasıl oluştuğu b�l�m �nsanları tarafından tam 
olarak b�l�nmemekted�r.
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) , Avrupa Uzay Ajansı 
(ESA) ve Kanada Uzay Ajansının (CSA) ortak çalışması James 
Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) yapımı aşamasında öneml� 
dönüm noktası aşıldı ve teleskobu oluşturan tüm parçalar b�r 
araya get�r�ld�.

1990 senes�nde D�scovery uzay mek�ğ� tarafından yörüngeye 
taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük ayna 
çapına sah�p olan teleskop, Hubble'dan elde ed�len ver�ler�n de 
100 kat fazlasını elde edecek.
Parçaların b�rleşt�r�lmes�n�n ardından JWST'n�n 2021'de yörün-
geye gönder�lmes�n�n planladığı bel�rt�ld�.
JWST, evrende ışıyan �lk yıldızların parıltısını görmek �ç�n son 
teknoloj� aygıtlardan ve devasa b�r aynadan faydalanacak.

Yukarıda ver�len haber metn�ne göre, aşağıdak�lerden han-
g�s�ne ulaşılamaz?

A) 2021'e kadar uzaydan Hubble Uzay Teleskobu �le gözlemler 
devam edecekt�r.

C) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) daha ayrıntılı göz-
lemler yapab�lecek.

D) Hubble Uzay Teleskobu uzay k�rl�l�ğ�n�n artmasına neden 
olacak.

B) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) opt�k teleskop özell�ğ� 
taşıyor.

Teleskop, Güneş S�stem�'n�n ötes�nde keşfed�len yen� 
gezegenler�n b�rçoğunun atmosfer�n�n yaşam �ç�n uygun olup 
olmadıklarını anal�z etme kab�l�yet�ne de sah�p olacak.

II.  Karadel�kler,

Galaks�ler�n yapısında;
I.   Yıldızlar ve yıldızlararası toz bulutları,

IV. Doğal uydular.

A) III ve IV                B) I, III ve IV

hang�ler� bulunur?

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

III. Gezegenler,

7.

Buna göre;

�fadeler�nden hang�ler� söyleneb�l�r?

A) I ve II    B) I ve III

II.  Yıldızlar zaman �ç�nde dönüşüp farklılaşırlar.
I.   Evrende farklı sıcaklık ve kütlede yıldızlar bulunmaktadır.

III. B�r yıldızın ömrü kütles� �le ters orantılıdır.

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

Betelgeuse, yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıkta bulunan kırmızı dev 
aşamasına ulaşmış b�r yıldızdır. Yıldız Güneş'�n 1000 katı 
çapına sah�pt�r. Yıldızın kütles� Güneş'�n kütles�nden 15 kat 
fazladır. 8 m�lyon yıl kadar önce oluşan yıldız, bugün olduğu g�b� 
kırmızı dev değ�l, mav�-beyaz dev yıldız türü aşamasında 
bulunuyordu. Güneş'ten genç olmasına rağmen Güneş'ten 
önce yakıtını tüketerek kımızı deve dönüştü.



8.

9.

3

7. Sınıflar ULTRADENEME 1

Jüp�ter gezegen�n�n yapısı yıldızlara benzemes�ne rağmen yıldız olmadığını �spatlayan bazı özell�kler� vardır.
Yukarıdak� met�nde bel�rt�len özell�klerden b�r�s� aşağıdak�lerden hang�s� olamaz?

D) Yıldızların yaşam evreler� d�ğer gök c�s�mler�nden farklıdır.

B) Yıldızların kütles� gezegenler�n kütles�nden kat kat fazladır.
C) Yıldızların yapısındak� gazlar d�ğer gök c�s�mler�nden farklıdır.

A) Yıldızların oluşum sürec� d�ğer gök c�s�mler�nden farklıdır.

Jup�terGüneş

B�r öğrenc� yukarıda ver�len malzemeler� kullanarak gök c�s�mler�n� gözlemlemek �ç�n b�r model yapıyor.

Buna göre;

ll.  Bu modelde kullanılan �nce kenarlı mercek görüntüyü küçültme görev�n� üstlen�r.
l.   Yapılan model�n tems�l ett�ğ� alet Hans L�ppershey tarafından keşfed�lm�şt�r.

lll. Model�n tems�l ett�ğ� alet�n tüm çeş�tler�nde sadece gök c�s�mler� gözlemleneb�l�r.
�fadelerden hang�ler� doğrudur?

A)Yalnız l.               B) l ve ll.               C) ll ve lll.             D) l, ll ve lll.

makas yapıştırıcı �nce kenarlı
mercek

da�resel 
düz ayna

kartonkalın kenarlı
mercek

10.

Gökb�l�mc�ler uzayın en g�zeml� nesneler�nden b�r� olan kara del�kler�n b�r görüntüsünü yakalamayı başardı. Bu görüntüyü sağlayan 
Olay Ufku Teleskobu Dünya'da bulunan sek�z teleskoptan ve 200 b�l�m �nsanının çalışmasından oluşuyor. Görüntüde Dünya’dan 55 
m�lyon ışık yılı uzaktak� Mess�er 87 galaks�s�n�n merkez�ndek� kara del�ğ�n etrafında dönen gaz ve toz bulutu görülmekted�r.
Karadel�kler hang� gökc�sm�n�n çökmes� sonucu oluşmuş olab�l�r?
A) Yıldızların   B) Galaks�ler�n   C) Gezegenler�n   D) Uyduların
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Buna göre ver�len görsel ve met�n d�kkate alındığında aşağıdak� çıkarımlardan hang�s� yapılamaz?

Dünya'nın çevres�nde, değ�ş�k yörüngelerde dönen ve artık herhang� b�r �şlev� olmayan, �nsan yapımı c�s�mler�n tümü, uzay k�rl�l�ğ� olarak 
adlandırılır. Bunların arasında ömrünü tüketm�ş uyduların yanı sıra roketler�n uzaya bırakılan üst kısımları ve yörüngede oluşan 
patlamaların artıkları vardır. Yukarıda uzay k�rl�l�ğ�ne neden olan uzay araçlarının parçalarının sayısını gösteren pasta grafiğ� ver�lm�şt�r. 
Uzay k�rl�l�ğ�n�n ş�md�l�k �nsanların günlük yaşamlarına doğrudan b�r etk�s� yoktur. Bu nedenle de genell�kle göz ardı ed�len ya da 
unutulan b�r sorun olmuştur. Hatta �nsanların büyük b�r bölümü böyle b�r sorunun varlığından b�le habers�zd�r. Ancak eğer önlem 
alınmazsa, uzay k�rl�l�ğ� önümüzdek� 25-30 yıl �ç�nde uzay araştırmaları açısından çok c�dd� b�r sorun olacaktır. Uzay k�rl�l�ğ� sorunu, 
�nsan yapımı �lk uydu Sputn�k I'�n, 4 Ek�m 1957'de fırlatılmasıyla ortaya çıkmıştır. Sputn�k I yörüngede üç ay kalmıştır, ama çalışma 
süres� daha kısadır; yalnızca üç hafta. Bu yüzden de uzay çağını açan Sputn�k I, gerçekte uzay k�rl�l�ğ�ne güzel ve somut b�r örnekt�r. 
Ömrü tükenen uydu Dünya'nın çevres�nde, yüksek b�r hızla uzay boşluğunda �k� aydan fazla dönüp durmuştur. Sonra da Dünya'ya 
düşmüştür.

D) Çapı 0,1 cm’den küçük m�lyarlarca parçacık uzayda Dünya çevres�nde k�rl�l�k oluşturmaktadır.
C) Uzay k�rl�l�ğ� uzay araştırmaları �ç�n günümüzde c�dd� sorunlar oluşturmaktadır.

A) Uzay k�rl�l�ğ� Sputn�k-1 uzay aracının uzaya fırlatılmasıyla başlamış olan b�r sorundur.
B) Uzay k�rl�l�ğ� �nsanların günlük yaşantısına ş�md�l�k etk�s� olmadığından gözardı ed�lmekted�r.

(Kaynak: B�l�m ve Tekn�k sayı:388 syf-20)

Teleskop, gök c�s�mler�nden gelen ışığı toplayıp odaklayarak onların gözlemleneb�leceğ� görüntüler elde ed�lmes�n� sağlayan b�r alett�r. 
Aşağıda teleskobun �ç yapısı ve çalışma prens�b� modellenm�şt�r.

Objekt�f mercek Odak
Göz merceğ�(Oküler)

Teleskobun �ç yapısı

G
el

en
 ış

ın

 
Ver�len teleskop model� ve açıklamalara göre,
I.   Yer alan mercekler ışığın göze gelmes�n� sağlar.
II.  Çıplak gözle görülemeyen gök c�s�mler�n�n görünmes�n� sağlar.
III. Gök c�s�mler�nden gelen ışığı toplayıp odaklayarak görünmes�n� sağlar.
�fadeler�nden hang�ler� doğrudur?

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

Çapı 0,1 cm’den büyük
100 000 c�s�m

Çapı 0,10 cm’den büyük
8500 kataloglanmış c�s�m;

Ÿ roket aşamaları
Ÿ patlama enkazları

Ÿ çalışmayan uydular

Çapı 0,1 mm’den büyük
10 m�lyar parçacık
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Yıldız Takım Yıldızı
Nebula

(Bulutsu)

I

I

II

II

III

III

�se kartın arka yüzüne yazmıştır. Em�ne’n�n hazırladığı b�lg� kartlarından bazıları aşağıda ver�lm�şt�r.

Em�ne Fen b�l�mler� ders�nde gördüğü konuları pek�şt�rmek �ç�n b�lg� kartları tasarlamış ve tasarladığı b�lg� kartlarını arkadaşlarıyla

Em�ne “Güneş s�stem� ve ötes�” ün�tes� �le �lg�l� bazı kavramlar bel�rlem�ş bu kavramları kartın ön yüzüne, kavramlar �le �lg�l� b�lg�ler�
paylaşmıştır.

• En sıcak yıldızların reng� 
sarıdır.

• Yıldızlar çevres�ne ısı ve   
ışık yayarlar.

Ÿ B�rb�r�ne  yakın     
konumda görünen 
yıldızlar     topluluğuna 
takım yıldızı     den�r.

Ÿ B�r arada görünen 
yıldızların oluşturduğu 
şek�l, bazı hayvan ve 
nesnelere benzet�lm�şt�r.

Ÿ Yıldızlar bulutsulardan
       oluşur.
Ÿ Bulutsular gaz ve toz
      bulutlarından oluşur.

Buna göre Em�ne kartlardan hang�ler�nde hata yapmıştır?

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

Uzay mek�kler�n�n görevler�n� tamamlayab�lmes� �ç�n b�rçok parçanın b�r araya gelerek bel�rl� b�r s�stem �çer�s�nde çalışması gerek�r. 
Uzay mek�kler�n�n �ç�nde yaşam alanları bulunmaktadır. Görevler�n� tamamlayan uzay mek�kler� yeryüzüne �n�ş yapar ve başka görevler 
�ç�n kullanırlar.

Görseldek� b�lg�ler ve Uzay mek�kler�n�n görevler� �le �lg�l�;

II.    Tekrar kullanılab�lmeler� neden�yle mal�yet�n düşmes�n� sağlamıştır.

İfadeler�nden hang�ler� doğrudur?

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

Görselde uzay mek�ğ�ne a�t bazı yapılar göster�lm�şt�r.

I.     İçer�s�nde astronot bulunduracak şek�lde tasarlanmış uzay araçlarıdır.

III.   Uzay boşluğunda gezerek gezegenler hakkında ver�ler toplamıştır.

Astronot 
yaşam bölümü



Canlılar nasıl k� doğar, yaşar ve ölürse yıldızlarda doğar, ısı ve ışık saçar, bell� b�r süre sonra ölür. Ancak yıldızların ömürler� Dünya'dak� 
canlı ömründen çok daha uzundur. Büyük kütlel� yıldızlar daha az, küçük kütlel� yıldızlar daha uzun süre yaşar. Enerj�s� �y�ce azalan 
yıldız, b�r süre sonra an�den çöker ve yıldızın dış katmanlarındak� maddeler uzaya savrulur. Böylece yıldız ölür.

Aşağıdak� görselde büyük ve küçük kütlel� yıldızların yaşam süreçler� göster�lmekted�r.

15. 16.
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ULTRAFEN
“�st�kbal göklerded�r” M. Kemal ATATÜRK

rzurum Konaklı Karakaya Tepeler�ne �nşa ed�len EDoğu Anadolu Gözlemev� b�l�m dünyasında 

merak uyandırdı.  2020 yılında faal�yete geçe-

cek olan gözlemev�, 3170 metre rakımlı (yüksekl�kte) 

Karakaya Tepeler�ne �nşa ed�lmekted�r. Türk�ye' n�n en 

büyük 4 metre çaplı tek parça aynaya sah�p teleskopunu 

barındıracaktır. Gözlemev�n�n (Rasathane) aynı 

zamanda Türk�ye' n�n �lk kızılötes� teleskopuna da sah�p 

olacağı bel�rt�ld�. Erzurum' da kar yağışı neden�yle 

havanın tem�zlenmes� ve nem�n az olmasının, gözlem-

ev�n�n buraya kurulmasında etk�l� olduğu yetk�l�ler tarafın-

dan �fade ed�ld�.

Gazete haber�ne göre;
I.   Gözlemev� ışık k�rl�l�ğ�nden etk�lenmeyecek b�r bölgeye 

�nşa ed�lmekted�r.
II.  Rasathane Türk�ye’ n�n uzay araştırmalarında kullanacağı

III. İkl�m şartları ve hava durumu, astronomların gözlem 
     yapmasını etk�leyen faktörlerdend�r.
�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

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

     �lk aynalı teleskopa sah�pt�r.

Buna göre yıldız oluşum sürec� �le �lg�l� aşağıdak� �fadelerden hang�s� yanlıştır?

A) Yıldız yaşamını beyaz cüce, nötron yıldızı ya da b�r kara del�k olarak tamamlar.
B) Yıldızlar kend� merkez�nde ısı ve ışık yayamaz hâle geld�ğ�nde ölmüş olur.
C) Beyaz cücen�n oluşum sürec� süpernovadan daha az sürer.
D) Yıldızın yaşamının nasıl sonlanacağı başlangıçtak� (�lk yıldız olduğu andak�) kütles�ne bağlıdır.

17.

Buna göre  Büyük patlama teor�s�  �le �lg�l�  aşağıda ver�-
lenlerden hang�s� söylenemez?

C) Galaks�ler�n b�rb�r�nden ve Dünya'dan uzaklaştığını savun-
maktadır.

A)  Evren�n b�r başlangıcı ve sonu vardır.

Evren�n oluşumu �le �lg�l� b�l�m �nsanları farklı görüşlere sah�pt�r. 
Günümüzde evren�n oluşumu Büyük Patlama (B�g Bang ) 
teor�s� �le açıklanmaktadır. Büyük Patlama ter�m� genell�kle 
evren�n doğumu olarak adlandırılab�lecek bu aşamayı 
anlatmak �ç�n kullanılır. Büyük Patlama uzay �çer�s�nde b�r 
patlama değ�l, uzayın gen�şlemes�d�r. Bu teor� evren�n yaklaşık 
13,7 m�lyar yıl önce aşırı  yoğun ve sıcak b�r noktadan büyük b�r 
patlamayla meydana geld�ğ�n� savunmaktadır.

D) Gen�şleyen evren� üzer�nde benekler olan balonun ş�şme-
s�ne benzeteb�l�r�z.

B) Evren oluşumundan günümüze kadar sab�t kalmıştır.



18.

19.
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Ÿ 1 adet 4 x 50 cm boyutlarında su borusu
Ÿ 2 adet L merceğ� 

Ÿ Elektr�k bandı
Ÿ 2  adet K merceğ�

Fen B�l�mler� Öğretmen� öğrenc�ler�ne teleskop yaptırmak �ç�n aşağıda 
görselde bel�rt�len malzemeler� ver�yor.

Ÿ Yapışkanlı kâğıtlar

Teleskop, gözümüzün toplayab�leceğ� ışık m�ktarını artırıp çıplak gözle 
görülmes� olanaksız olan c�s�mler� büyüterek göreb�lmem�ze yardımcı olan 
ışık toplayan opt�k b�r araçtır. 

Ÿ 1 adet 5 x 30 cm boyutlarında su borusu

A) Ece: K merceğ� 50 cm'l�k su borusuna L merceğ� �se 30 cm'l�k su borusuna takılmalıdır.

D) Fatma: İk� tane K  merceğ� alıp b�r tanes�n� 50 cm'l�k d�ğer�n� 30 cm'l�k su borusuna takılmalıdır.
C) C�hang�r: �k� tane L merceğ� alıp  b�r tanes�n� 50 cm'l�k d�ğer�n� 30 cm'l�k su borusuna takılmalıdır.

Buna göre aşağıdak� öğrenc�lerden hang�s� öğretmen�n sorusuna doğru b�r şek�lde cevap verm�şt�r?

B) Ahmet: L merceğ� 50 cm'l�k su borusuna ,K merceğ� �se 30 cm'l�k su borusuna takılmalıdır.

Öğretmen sadece 2 mercek kullanarak bas�t b�r teleskop yapılması gerekt�ğ�n� bel�rt�yor. Öğretmen “Farklı özell�ktek� mercekler�n 
net görüntü elde etmek �ç�n borulara nasıl takılması gerek�r?” sorusunu öğrenc�ler�ne yönelt�yor.

Zümra �zled�ğ� b�r belgeselde Uzay K�rl�l�ğ�n� duyması üzer�ne meraklanarak  araştırmaları sonucu  �le aşağıdak� b�lg�ye ulaşıyor. 
  

Zümra'nın araştırma sonuçlarına göre;

Dünya çevres�nde değ�ş�k yörüngelerde dönen ve artık herhang� b�r �şlev� olmayan, �nsan yapımı c�s�mler�n tümü uzay k�rl�l�ğ�  olarak 
adlandırılır. Bunların arasında ömrü tükenm�ş uyduların yanı sıra  uzay roketler�n�n uzaya bıraktıkları parçalar,yakıt tankları  ve 
yörüngede oluşan patlamaların atıkları da vardır. İnsanların büyük b�r bölümü böyle b�r sorunun varlığından b�le habers�zd�r.  Önlem 
alınmazsa, uzay k�rl�l�ğ� önümüzdek� 25-30 yıl �ç�nde uzay araştırmaları açısından çok c�dd� b�r sorun olacaktır. Deneb�l�r k� uzay k�rl�l�ğ� 
sorunu, �nsan yapımı �lk uydu Sputn�k I'�n, 4 Ek�m 1957'de fırlatılmasıyla ortaya çıkmıştır. Uzay çağını açan Sputn�k I, gerçekte uzay 
k�rl�l�ğ�ne güzel ve somut b�r örnekt�r. Ömrü tükenen uydu Dünya'nın çevres�nde, yüksek b�r hızla boş yere �k� aydan fazla dolanıp 
durmuştur. Sonra da Dünya'ya düşmüştür.

II.   Uzay  k�rl�l�ğ�n�n �nsanların günlük yaşamlarına ş�md�l�k etk�s� yoktur.

ver�lenlerden hang�ler� doğrudur?

I.    Uzay k�rl�l�ğ�n�n temel neden�  Sputn�k 1 'd�r.

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

III.  Uzay  k�rl�l�ğ� uzay çalışmalarına ara ver�lmes�ne neden olab�l�r.

30 cm’l�k boru

K merceğ�

L merceğ�

50 cm’l�k boru

Buse, farklı boyutlarda mercek, ayna, kâğıt rulo ve yapıştırıcı kullanarak teleskop yapmak �st�yor.

Buse aşağıdak� uygulamalardan hang�s�n� yaparsa teleskopu �le görüntü elde edeb�l�r?

A) Kâğıt ruloların her �k�s�ne ayna yapıştırıp �ç �çe geç�rmel�d�r.

C) Kâğıt rulolardan b�r�ne ayna yapıştırıp �ç �çe geç�rmel�d�r. 
B) Kâğıt rulolardan b�r�ne mercek d�ğer�ne ayna yapıştırıp �ç �çe geç�rmel�d�r. 

D) Kâğıt ruloların her �k�s�ne mercek yapıştırıp �ç �çe geç�rmel�d�r. 

kâğıt rulo mercek ya
pı

şt
ırı

cı

ayna
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7. Sınıflar ULTRADENEME 1

B) Yörüngedek� çek�m kuvvet�nden kurtulmaya çalışan roket�n 
b�ten yakıt tankı

Aşağıda ver�len olaylardan hang�s� �nsanlığın uzay çalış-
maları süres�nce meydana gelen uzay k�rl�l�ğ�n�n 
nedenler� arasında olamaz?

C) Fırlatma esnasında atmosfer�n dışına çıkamadan patla-
yarak parçaları dağılan uzay mek�ğ�

D) Yörüngede b�rb�r�yle çarpışarak enkaz hal�ne gelm�ş yapay 
uydu parçaları

A) Görev süres�n� tamamlamış ve mezarlık yörünges�nde 
dolanım yapan pas�f durumdak� Türksat 2A uydusu
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