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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından
çıkarılarak elde edilecek geçerli cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı
üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
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1. • Evin önüne kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar. (Zıt anlam)
• Sık, siyah saçlarının çerçevelediği narin yüzü
kıpkırmızıydı. (Eş anlam)

3. Yıldırım Beyazıt Külliyesi’nin inşasına başlanacağı zaman Beyazıt tarafından şehrin Yeşil,
Çekirge ve Yıldırım olarak isimlendirilen semtlerine birer et parçası astırılır. Yeşil’e astırılan
et üç gün, Çekirge’ye astırılan dört gün, Yıldırım’a astırılan et ise yedi gün dayanır. Böylece
külliyenin Bursa Ovası’na hâkim, havası bol ve
temiz olan bir yere -Evliya Çelebi’nin ifadesiyle “cennet bahçeleri içinde güllük gülistanlık,
sümbül ve reyhan bahçeleri içinde”- inşa edilmesine karar verilir.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin ayraç içinde istenen anlamlarını bulmacaya
yerleştiriniz.
Ön
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Bu parçada sözü edilen külliye için bulunduğu yerin tercih edilmesinde buranın
hangi özelliği etkili olmuştur?
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A) Manzaralı olması
B) Havadar olması
C) Yeterince sıcak olması
D) Çiçek bahçeleri içinde olması
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ANAHTAR SÖZCÜK
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Numaralanmış kutularda yer alan harﬂer
“ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A)
B)
C)
D)
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4. Geçenlerde bir delikanlı iş hayatında uzun bir
geçmişi olmadığı hâlde giriştiği işlerde dikiş
tutturamadığından şikâyet ediyordu. Hem de
iyi niyet sahibiydi. Fakat iddiasına göre kendisini çekemiyorlardı. Birtakım tembel insanlar
bütün işleri kendisinin omuzlarına yüklemenin
çaresini arıyordu. Tabii o da budala değildi.
Ne demek, yağma yok! O çalışsın parsayı
başkaları toplasın öyle mi? Onların açgözlülüğünü o da açgözlülükle karşılıyor ve işlere
yan çiziyordu. Fakat adamlar allem ediyorlar,
kallem ediyorlar, günün birinde kendisini açıkta bırakıyorlardı. Onlar yine işlerinde devam,
beriki işsiz.

2. Özünde iyi bir insandı ama cimrilik damarı
I

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, bu parçadaki altı çizili deyimlerden herhangi birine ait değildir?

II

tuttu mu hiçbir şeyini arkadaşlarıyla paylaşIII

A) Bir işte veya bir yerde herhangi bir sebeple
uzun süre kalamamak
B) Bir işten kaçmak
C) Çaresizlikten veya yeteneksizlikten bir iş
yapamamak
D) Amacına ulaşmak için her türlü kurnazca
yola başvurmak

mıyordu. Bu yüzden samimiyet kurduğu çok
az arkadaşı vardı.

IV

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden
hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.
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5. Cümlede açıkça söylenmediği hâlde cümlenin anlamından çıkarılabilen anlamlara
örtülü anlam denir. Örneğin “Sular yine kesildi.” cümlesinden “Sular daha önce de
kesilmişti.” anlamı çıkarılır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü
anlam ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Bugün yaşadıklarımı sadece sana anlattım.
(Senden başka hiç kimseye anlatmadım.)
B) Yarınki konsere Serdar da katılacakmış.
(Serdar dışında başkaları da katılacak.)
C) Yazarın bu romanını ilk kez okudum. (Daha
önce yazarın hiçbir romanını okumamıştım.)
D) İki ay aradan sonra toplantılara başladık.
(İki aydır toplantı yapılmamaktaydı.)

I. Gıdaları uzun süre saklamak için Antik
Çağ’lardan beri çeşitli yöntemler kullanılır.
(Amaç-sonuç)
II. Bahçe salyangozları kendilerini korumak
için özel bir salgı salgılar. (Sebep-sonuç)
III. Okulların açılmasıyla büyükşehirlerde trafik
sorunları artmaya başladı. (Amaç-sonuç)
IV. Ona böylesi çıkışlarından dolayı soru sormaya cesaret edemezdik. (Sebep-sonuç)
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde,
ayraç içinde verilen anlam ilişkisi vardır?
A) I ve II.
C) II ve III.

B) I ve IV.
D) II ve IV.

8. Çocuk edebiyatı için zor konular var. Ailelerin parçalanması, ebeveynlerin işsiz kalması,
savaş, mültecilik gibi. Bu konuları elbette çocuklar için yazdığımızı unutmadan yazmamız
gerekiyor. Yani çocuklar için, “Meseleleri
mesele etmezsek mesele kalmaz.” deme şansımız yok çünkü bunların bolca yaşandığı bir
dünyaya geliyorlar. Mutlaka her yazar bunlara
değinmek zorunda demiyorum elbette ama
birileri bunun için zaman zaman kafa yorabilir,
diye düşünüyorum.

6. Anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek
ve zenginleştirmek amacıyla kullanılan söz
grubuna ikileme denir. İkilemeler çeşitli yollardan oluşur. Örneğin, “yavaş yavaş” ikilemesi
aynı kelimenin, “düşe kalka” ikilemesi zıt anlamlı iki kelimenin, “eşe dosta” ikilemesi yakın
anlamlı iki kelimenin, “çoluk çocuk” ikilemesi
ise anlamlı ve anlamsız iki kelimenin tekrarıyla
oluşmuştur.

Bu parçada geçen “Meseleleri mesele etmezsek mesele kalmaz.” sözüyle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorunların üzüntü konusu yapılmadığında
ortadan kalkacağı
B) Güç işlerin üstesinden birlik olunarak gelineceği
C) Önemsiz bir şeyin zamanla önemli bir sorun oluşturacağı
D) Problemlerin üzerinde çokça düşünülerek
çözüleceği

Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen
ikilemelerden hangisinin oluşum yolu diğerlerinden farklıdır?
A) Er geç bitecek bu çileli günlerimiz.
B) Burada iyi kötü bir düzenin vardı.
C) Çocuğu aşağı yukarı iki yıldır tanıyorum.
D) Üzerinde eski püskü bir ceket vardı.
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11. Okumalar bir yerden sonra insanı ister istemez
yazmaya itiyor. Okuduğum düşsel bir yazıdaki
görüşleri irdelerken ben olsaydım ne yapardım, ne söylerdim, ne düşünürdüm türünde
sorulardan kendimi kurtaramayacağımı anlayınca kaleme kâğıda sarıldım. Sayfalar dolusu
yazdım, yazdım. Gelişigüzel, birbirinden kopuk... Dahası, saçma sapan düşünceler de
içeriyordu kimi yazdıklarım. Doğal olarak çoğunun tek okuru bendim. Onları okuduktan
sonra titizce ortadan kaldırdım. Ancak yok
etmeye kıyamadıklarımı yayımlama cesareti gösterdim. İşte bu kitapta da onlardan bir
seçme yaptım ve adına da Denemenin Kıyılarında dedim.

9. Vatan,
Hudut boylarında dalgalanan
Güzel bayrağımızda
Hare haredir.
Vatan,
Küçük ellerinin avuçladığı,
Sade bir toprak parçası değil çocuğum,
Toprakla büyüyen bir kutsal düşüncedir.
(Hare: Bazı nesne, canlı, göz ve benzeri varlıklarda dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler.)
Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatan hasreti
C) Yurt sevgisi

Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden söz etmektedir?

B) Bayrak sevgisi
D) Çocukluk özlemi

A) Eserinin oluşum sürecinden
B) Yazmanın zahmetli bir süreç oluşundan
C) Okumanın hayal gücüne katkısından
D) Eserinin okuyucu bulamamasından

10. Her çocuğun yetişme şansı birbirinin aynıdır.
Bu düşünceme karşı çıkanlar olacaktır. Mesela biri çıkıp diyebilir ki “Zengin insanın çocuğu
ile fakir insanın çocuğu hayatta iyi yetişmek,
başarılı olmak bakımından aynı şansı elde
etmiş sayılabilir mi? Şunu hemen söyleyeyim ki fakir insanın çocuğu ile zengin insanın
çocuğu eğer yüreklerinde bir cevher taşıyorlarsa ve çevreleri tarafından da kendilerine
bir insan olma isteği aşılanabilmişse yetişme
bakımından aynı şansa sahiptirler. Hayatta nice fakir ailelerin çocukları görülmüştür
ki yaşam şartları bakımından her şey onların
aleyhine olduğu hâlde sadece içinde yaşadıkları toplumun değil, bütün dünyanın takdirini
kazanacak mertebelere yükselmişler, hayatta
giriştikleri mücadelede her zorluğu kendi azim
ve iradeleri ile yenmişlerdir.

12. 17 yaşında liseyi bitirdim. Memleketimde,
çevremde babamın arkadaşları arasında hiç
de hakkım olmayan aşırı bir saygı ve itibar
görüyordum. Bu tarz muamele beni sıkmaya
başlamıştı. Çünkü bana gösterilen bu büyük
ilginin aslında benim şahsıma değil, doğrudan
doğruya - - - - karşı olduğunu anlıyordum.
Babamın hayatı boyunca büyük gayretler sarf
ederek kendi alın teriyle kazandığı itibarının
gölgesine sığınarak yaşamaktansa ben de
en az onun kadar bu itibarı hak ettiğimi göstermeliydim. Bunun için sıfırdan başlamaya
karar verdim.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zengin bir ailenin çocuğu olmak, hayat mücadelesinde kişinin aleyhinedir.
B) Varlıklı insanlar maddi mücadele imkânlarına sahip olduğundan hayatta daha başarılı
olurlar.
C) Zengin ya da fakir her ailenin çocuğu birbirinin benzeri bir hayat yaşarlar.
D) Hayatta başarılı olmada yaşam şartları değil, kişinin öz niteliği etkilidir.
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Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin
akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) babamın inancına ve ırkına
B) malıma ve mülküme
C) babamın şahsına ve servetine
D) bulunduğum makama
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14. Olay

: Bir çocuğun annesiyle birlikte balık  
avlaması
Yer
: Deniz kıyısı
Zaman : Sonbahar, akşamüstü
Kişiler : Şerif ve annesi
Anlatıcı : III. Kişi
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır?

Güven ve sorumluluk örneği olan sır saklamak bir erdemdir. Her insanın, ailenin,
hareketin, milletin ve devletin az çok saklanması gereken sırları vardır. Adına sır
denilmese bile her bilinen, konuşulan şey
yarım yamalak da olsa başkalarına aktarılmaz. Sırlar başkalarına aktarıldığında
duyguların yaralanmasına, türlü acıların
yaşanmasına, gönüllerin kırılmasına sebep
olabilir.

A) Sonbahar gelmiş, ağaçlardan dökülen yapraklar uçuşmaya başlamıştı. Şerif, kıyıda
durup elindeki oltayı denize fırlattı ve beklemeye başladı. Bekledi, bekledi… Akşam
yaklaşırken Şerif birden, “Vurdu, vurdu!”
diyerek oltayı kıyıya doğru çekmeye başladı. İğneye bir istavrit takılmıştı. Şerif balığı
iğneden kurtardı ve kaba bıraktı. Ana oğul
sevinç içindeydiler. İkisinin de yüzleri gülüyordu.
B) Deniz, akşama doğru çok hırçınlaşmıştı.
Dalgalar öfkeyle kıyıyı dövüyordu. Annem
bir kaya dibinde semaveri yakmaya çalışırken, “Sonbaharda burası hep böyledir.”
dedi. Oltayı başımın üzerinden yarım tur
çevirip hırçın dalgalara attım. Güzel bir
atıştı. Biraz sonra oltama kiloluk bir balığın
vurmasıyla ödülümü almış oldum.
C) Baba yadigârı sandalla denize açılıp bir
saat içinde tam beş tane balık yakalamıştı Şerif ve annesi. Annesi, “Beş tane daha
tutarsan on balığımız olur. Dördünü sen
yersin. Üçer tane de babanla bana düşer.”
diye ölçüp biçiyordu. Şerif, “On beş balık
tutacağım. Hepimiz beşer tane yiyeceğiz.”
dedi. Tam o sırada bir balık daha vurdu oltaya. Altı tane balıkları olmuştu ama artık
güneş batmak üzereydi. Bu yüzden bir an
önce kıyıya dönmeliydiler.
D) Sonbaharın gelmesiyle av sezonu açılmıştı.
Babamla sezonun ilk avına çıkacaktık. Bu
kez annem de bize eşlik edeceğinden babam, “Deniz Hanım, uğurlu gelesiniz.” diye
temenni de bulununca annem de “Göreceğiz bakalım Şerif Bey!” diyerek gülümsedi.
Babam, “Vira bismillah!” diyerek oltayı savurdu. Çok geçmeden ilk balığı kıyıya çekti.
Güneş battığı sıralarda getirdiğimiz iki kovayı ağzına kadar balıkla doldurmuş olarak
eve dönüyorduk.

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi, zaman zaman sefer hazırlıkları
yapar ama seferin yapılacağı yeri dost düşman herkesten saklarmış. Bir defasında
vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı
ülkeyi sorunca Sultan Selim ona,
– Sen sır saklamasını bilir misin? diye sormuş.
Vezir, Sultan Selim’den cevap alacağı ümidiyle,
– Evet, bilirim sultanım, dediğinde Sultan
Selim cevabı yapıştırmış:
– Ben de bilirim.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Olay yazısından alınması
B) Sır saklamayı konu edinmesi
C) Deyimlerden yararlanılması
D) İkilemelere yer verilmesi
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15. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum

17. Fiiller anlam özellikleri bakımından üç gruba
ayrılır. Fiilde yapılan iş ve hareket belirginse
ve hareketten etkilenen bir nesne varsa iş fiili,
hareket belirgin değilse ve fiil nesne almayıp
kişinin durumunu ifade ediyorsa durum fiili,
varlıkların irade dışı ve gözle görülemeyecek
kadar yavaş gerçekleşen hareketlerini bildiriyorsa oluş fiili olarak adlandırılır.

I

Bütün çiçeklerini getirin buraya
II

Öğrencilerimi getirin, getirin buraya
Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer
Bütün köy çocuklarını getirin buraya

III

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin anlam özelliği ayraç içinde yanlış
verilmiştir?

Son bir ders vereceğim onlara
IV

Bu şiirde numaralanmış çekimli fiillerden
hangisinde zaman anlamı yoktur?

A) Bu kitabı daha önce okumuştum. (İş)
B) Babamın saçları kırkında ağardı. (Oluş)
C) Kadın boş bir sandalyeye oturdu. (Durum)
D) Efe’nin yeni ayakkabısı parlıyordu. (İş)

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.

16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin
yazımının doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna
karar verilerek ok yönünde ilerlenecektir.

18. I.
II.
III.
IV.

Mezuniyet gecesi için şık birtakım
elbise aldım.

Yarın
gelebilir misiniz?

Her şey seninle
güzel.

D

D

●

“Katılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden
hangisinde, numaralanmış anlamlarından
herhangi biriyle kullanılmamıştır?

Y

D

■

Y

▲

★

A) Bu çekilmenin bir yanıltmaca olabileceğini
söyleyen komutanlarına katılmadı.
B) Babam biraz surat astı ama annem katıldı
gülmekten.
C) Üç dört ev ötedeki boş arsada çocukların
oyunlarına katıldım.
D) Süte su katılmasını önlemek için çalışmalar
yürütülüyor.

Y

Buna göre etkinlik doğru tamamlandığında
aşağıdaki sembollerden hangisine ulaşılır?
A) ●            B) ■

C) ▲            D) ★
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1
Biliyor musun? Ayasofya,
Doğu Roma İmparatorluğu’nun
İstanbul’da yapmış olduğu en
büyük kilisedir.

2
Evet, çeşitli dönemlerdeki
ayaklanmalar sonucu
yıkılmasına rağmen aynı yerde
üç kez inşa edilmiş.

3
Aynen… Günümüz Ayasofya’sı
MS 537 yılında İmparator
Jüstinyen tarafından
yaptırılmış.

4
Her tuğlasında muhteşemlik
yatan ve insanın bakmakla
doyamayacağı büyüleyici bir
yapıymış gerçekten.

Bu konuşmada öğrencilerin numaralanmış cümlelerinden hangisinde öznel anlatım vardır?
A) 1.

20.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

Şiir bir cennet bahçesi / Girmeyene anlatılmaz / Cennet
nedir, bahçe nasıl / Görmeyene anlatılmaz.
Şiir dinletimizde sizleri de aramızda görmekten
mutluluk duyarız.
Tarih : 31/05/2019
Saat
Yer

: 19.00

: Millî Konferans Salonu

Adres : Çiçek Sokak No.: 16/6
Kurtuluş/ANKARA

Bu davetiyede eğik çizgi (/) aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Dizeler yan yana yazıldığında aralarında kullanılır.
B) Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.
C) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
D) Genel ağ adreslerinde kullanılır.
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1. Sosyal Bilgiler dersinde arkadaşlarımızla birlikte etkinlik yapıyorduk. Arkadaşım Alper de
bizim etkinliğimize katılmak istedi. Ancak Alper
etkinlikte bizim kadar iyi değildi. Bunu bilen
diğer arkadaşımız Ufuk biraz alaycı bir tavırla Alper’e baktı ve gülümsedi. Bunun üzerine
Alper, etkinlikte yer almak istemediğini ifade
ederek yanımızdan ayrıldı.

A

3. İnsanlar arası ilişkilerde anlaşılmak ve çatışmadan iletişim kurabilmek için ben dilini
kullanmak önemlidir. Ben dili ile konuşmak,
kişinin duygu ve düşüncelerini ifade ederek
iletişim kurmasıdır. Yaşadığımız herhangi bir
durumun bizim üzerimizdeki etkisini kendi duygularımızdan ve düşüncelerimizden
bahsederek ifade edersek, karşımızdaki kişi
kendini korumaya geçmez. Böylece karşılıklı
bir çatışma ortamı doğmamış olur. Örneğin,
geç kalan bir arkadaşımıza “Her zaman geç
kalıyorsun!” demek yerine “Seni görmeyince meraklandım.” demek ben diliyle kurulan
olumlu bir iletişim biçimidir.

Bu örneğe göre Ufuk, iletişimi etkileyen
faktörlerden hangisine dikkat etmemiştir?
A) Ben dili kullanma
B) Etkili dinleme
C) Türkçeyi etkili kullanma
D) Farklılıklara saygı duyma

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi
ben diliyle ifade edilmemiştir?
A) “Çok gürültülü konuştuğunda başım ağrıyor ve huzursuz oluyorum.”
B) “Sözüm bölündüğünde rahatsız oluyorum.”
C) “Son günlerde benimle hiç ilgilenmiyorsun.”
D) “Bu şekilde davrandığında beni umursamadığını düşünüyorum.”

2. En uzak mesafe ne Afrika’dır,
Ne Çin, ne Hindistan,
Ne seyyareler,
Ne de yıldızlar; geceleri ışıldayan…
En uzak mesafe;
İki kafa arasındaki mesafedir,
Birbirini anlamayan...

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın iletişime
dayalı hak ve özgürlükleri ifade eden bazı
maddeleri şöyledir:
• Madde 20: Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
• Madde 22: Herkes, haberleşme hürriyetine
sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Bu maddelere göre aşağıdaki davranışlardan hangisi yukarıda verilen hak ve
özgürlüklerin kapsamında değildir?

Can Yücel
Can Yücel’in bu mısralarına göre insanların
birbirini anlamasında etkili iletişim yöntemlerinden hangisi önemli bir rol oynar?

A) Ali Bey’in tüm aile fertlerini içine alan bir
sosyal medya grubuna dahil olması
B) Hasan Bey’in sokak temizliği ile ilgili belediyeye şikayet dilekçesi vermesi
C) Ceylan Hanım’ın telefonunun dinlendiği
şüphesiyle savcılığa başvurması
D) Ünlü sanatçı Türkan Hanım’ın aile fotoğraflarının kişisel izniyle sosyal medyada
paylaşılması

A) Empati kurma
B) Hoşgörülü davranma
C) Beden dili kullanma
D) Teselli etme

7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1
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5. Sosyal medyanın gelişiminden önce, dini ve
milli bayramlarda, doğum günlerinde ya da
ölümlerde insanlar birbirlerini arayıp hal hatır sorar, aile büyüklerine yapılan ziyaretlerde
insanlar arasında samimi bir ortam oluşurdu.
Artık özel günlerde insanlar birbirlerini arayıp
hal hatır sormak ya da birbirlerini ziyaret etmek yerine; gelen doğum günü bildiriminin
altına kısa bir not yazarak, sosyal medya sayfasından konu ile ilgili bir mesaj yayınlayarak
ya da yayınlanan bir gönderinin altına yorum
yaparak konu hakkında etkileşim göstermektedirler.

A

7. Ülkemizde çocukların ve yetişkinlerin medyayı
doğru okuyan, kendilerine iletilen mesajları belirli bir süzgeçten geçiren, medya kurumlarının
işleyişini bilip, doğruyu yanlışı ayırt edebilen
kitleler haline getirebilmek için “Medya Okuryazarlığı” projesi başlatılmıştır.
Buna göre Medya Okuryazarlığı projesi
aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasını
sağlamaya
B) Kültürümüzün korunmasında medyayı etkin kılmaya
C) Medya kurumlarının mali gücünü artırmaya
D) Bireyleri medya karşısında bilinçli hale getirmeye

Bu parçada sosyal medya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) İnsanların düşüncelerini ve davranışlarını
değiştirdiği
B) Bütün toplumlarda benzer sonuçlar ortaya
çıkardığı
C) Daha çok eğitim amaçlı olarak kullanıldığı
D) Bireylerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı
sağladığı

8.

6.

Genel Ağ’ın sağladığı imkanlar
Genel Ağ, bilgiye ve habere daha hızlı ulaşmamızda önemli bir rol oynar.
Genel Ağ, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkânı sunmaktadır.

İletişim, kişiler arasında, duygu, düşünce,
bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü
biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak
aktarılmasıdır.

Genel Ağ üzerinden ticaret imkânı, bireylerin
alışveriş yapma alışkanlıklarını değiştirmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimde rol oynayan unsurlardan değildir?

Bu tabloya göre Genel Ağ’ın toplumsal
değişimdeki rolüyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Ortama ve mesaja uygun bir ses tonu ile
konuşulması
B) Beden dilinin doğru kullanılması
C) Yargılayıcı ve suçlayıcı ifadelerden kaçınılması
D) Konuşmada son sözü söylemeye önem verilmesi

A) Eğitim imkanlarını artırması
B) Ekonomik hayatın gelişmesini sağlaması
C) Kültürel etkileşimin azalmasında etkili olması
D) Toplumda kamuoyu oluşumunu kolaylaştırması
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1
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9. İş insanı Nihat Sındırgı şirket faaliyetleri hakkında bir gazetede gerçeğe aykırı yayın yapıldığını görmüş; bunun üzerine avukatı aracılığıyla bir tekzip metni hazırlayarak ilgili gazeteden yanlış haberin
düzeltilmesini istemiştir. Gazete, ertesi gün tekzip metnini yayınlayarak haberi kamuoyuna yeniden
duyurmuştur.
Yukarıda verilen bu örnek;
1

Konut dokunulmazlığı

2

3

Doğru bilgi alma hakkı

Din ve vicdan özgürlüğü

gibi hak ve özgürlüklerden hangisinin korunmasına yöneliktir?
A) Yalnız 1.

B) Yalnız 2.

C) 2 ve 3.

D) 1, 2 ve 3.

10.

Hayvansever insanlara karşı
hayranlık duyarım. Randevularına zamanında gelenleri
takdir ederim. Hayatı zevkli
kılan insanlarla yaşamaktan
hoşlanırım. Barış taraftarıyım.

Hayvanlara eziyet edenlerden
nefret ederim. Randevularına
zamanında gelmeyenleri hiç
sevmem. Hayatı zorlaştıran
insanlardan hemen uzaklaşırım. Savaş karşıtıyım.

Necla Hanım

Bilge Hanım

Yukarıda verilen cümlelerde aynı düşünceler iki farklı kişi tarafından söylenmektedir.
Bu konuşmalarda Bilge Hanım’ın yaklaşımının doğru bir yöntem olduğu kabul edildiğine göre bu
farklılık, iletişimde aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koyar?
A) İfade biçiminin

B) Ses tonunun

7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 1
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1.

4. • “…(Melekler), Rablerini överek tesbih
ederler, ona inanırlar ve ondan müminleri
bağışlamasını isterler, ‘Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O
halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri
bağışla, onları cehennem azabından koru!’
(derler).”
• “Rabbimiz! Müminleri ve atalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine
söz verdiğin Adn cennetlerine koy; şüphesiz
güçlü olan, hakîm olan ancak sensin.”
• “Bir de onları kötülüklerden koru! O gün
kötülüklerden kimi korursan ona merhamet
etmiş olursun. Bu büyük kurtuluştur.”

Varlıklar Âlemi
Görünen
Varlıklar

Görünmeyen
Varlıklar
Ağaç

?

Soru işaretiyle boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Melek
C) Şeytan

A

B) Cin
D) İnsan

(Mü’min suresi, 7-9. ayetler)
Verilen ayetlerden hareketle, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir?
A) Melekler günahta ısrar edenler için dua
ederler.
B) Melekler sadece kendileri için dua ederler.
C) Melekler insanların iyiliği için dua etmektedirler.
D) Melekler sadece çocuklar için dua ederler.

2. • “Melekler ve ruh ona, miktarı elli bin yıl olan
bir günde yükselip çıkar.”
(Meâric suresi, 4. ayet)
• “Biz ona meleğimizi (Cebrail) gönderdik de
ona tam bir insan şekliyle göründü.”
(Meryem suresi, 17. ayet)
Verilen ayetlerden hareketle, meleklerin
özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

5. Sürekli bir anlam arayışı içinde olan insan
kendi kendine, “Ben kimim? Niçin yaratıldım?
Benim ve bu dünyanın sonu ne olacak?” gibi sorular sorar. İnsanın arayışlarıyla ilgili soru
ve endişelere en anlamlı cevabı ahiret inancı verir. Çünkü ahirete inanan insan öldükten
sonra kıyamet günü dirileceğinin ve sonsuz
bir hayat süreceğinin farkındadır. İşte bunu
fark eden insan, yaşamın bir amacı olduğunu
anlar ve yaratılış amacı doğrultusunda hayatını sürdürmeye özen gösterir.

A) Kötülük yapmazlar.
B) Allah’ın emrindedirler.
C) Çok hızlı hareket edebilirler.
D) Farklı şekillere girebilirler.

Bu parçadan hareketle, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ahiret inancıyla insan, anlam arayışına cevap bulur.
B) Ahiret inancı dünya işlerini anlamsız hale
getirir.
C) Ahiret inancıyla insanın ümitleri artar, korkuları azalır.
D) Ahiret inancı davranışlarımıza olumlu katkılar sağlar.

3. Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canlarını almakla görevli olan ve “melekü’l mevt”
olarak da bilinen melek aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Azrail
C) Mikail

B) Cebrail
D) İsrafil
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6. “Ey insanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı yurttur. Geçici evinizden kalıcı yurdunuza
azık alın. Bedeniniz dünyadan çıkmadan önce
kalbinizi dünyadan çıkarın. Dünyada imtihan
ediliyorsunuz. Oysa dünyadan başka bir yer
için yaratıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar,
‘Ne miras bıraktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete
ne gönderdi?’ diye sorarlar.”
(Hz. Ali)
Bu parçadan hareketle;

9. “Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız
Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde
bir hâkimiyeti yoktur. Şeytanın hâkimiyeti,
sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak
koşanlar üzerindedir.
(Nahl suresi, 99 ve 100. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde verilen mesajlardan biri değildir?
A) Şeytandan kaçınmak için şirk terk edilmelidir.
B) Şeytan, Allah’a (c.c.) güvenenleri etkileyemez.
C) Şeytan, en çok Allah’a kulluk edenleri etkiler.
D) Şeytan, kendini dost edinenleri yoldan çıkarır.

I. İnsan dünyayı önemserken, melek ahirete
dikkat çekmektedir.
II. İnsan ölüm korkusunu yenerek sadece
dünya için çalışmalıdır.
III. İnsan, kalıcı olan ahirete yönelik yatırım
yapmalıdır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.
C) II ve III.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

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

7. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal
getirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyor. De ki: Onları ilk defa
yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü
yaratmayı gayet iyi bilir.
10. Meleklere iman eden kimse Allah’ın (c.c.)
yarattığı varlıkların sadece duyular âlemindekilerle sınırlı olmadığını bilir. Onun yüceliğini ve
büyüklüğünü hakkıyla kavramanın mümkün
olmadığını fark ederek acziyetini idrak eder.
Kendisini görüp gözeten, nice tehlikelerden
ve kötülüklerden koruyan Allah’tan (c.c.) ve
onun görevlendirdiği meleklerden haberdar
olur. Böylece hem kendini güvende hisseder
hem de davranışlarına çekidüzen verir.

(Yasin suresi, 78 ve 79. ayetler)
Bu ayetlerde ahiretin aşamalarından hangisine değinilmektedir?
A) Mizan
C) Berzah

B) Cennet
D) Ba’s

8. “Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa insan bilsin ki o ses melek tarafındandır,
Allah’tandır. Bundan ötürü Allah’a hamd etsin
ve o yolu tutsun! …”

Bu parçadan hareketle;
I. İnsan, Allah’ın (c.c.) büyüklüğü karşısında
kendi güçsüzlüğünü düşünmelidir.
II. Allah’a (c.c.) ve meleklerine inanan kimse,
tutarlı davranışlara yönelir.
III. İman, görünmeyen âlemlerin varlığına
inanmayı gerekli kılar.

(Hadis-i şerif)
Bu hadiste vurgulanan düşünce aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) İnsanı yönlendiren yalnızca melektir.
B) Melekler insanı kötülüklerden alıkoyar.
C) Melekler insanı sadece iyiliğe yönlendirir.
D) İnsanın içinden gelen her ses iyiliktir.
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B) I ve III.
D) I, II ve III.

A
1.

A

İNGİLİZCE

My friends laugh
at my jokes a lot.

Tom’s
Friends

Sarah

3.

I don’t change my
mind.

Peter

Molly

Hi, I’m Lucy. I’m 12 years old. I’m slim and of
medium height. I have got straight black hair
and hazel eyes. I like playing basketball and
painting pictures.

Jason

I never tell lies.

I spend money on
animals.

In this paragraph, there is NO information
about Lucy’s - - - -.

According to the information above, who
is stubborn?
A) Sarah
C) Peter

A) personality
C) hobbies

B) Jason
D) Molly

B) appearance
D) age

4.
2.

Jim
shy

Eva

Pam



selfish
honest

Ron

Sam




thoughtful

Which of the following is CORRECT about
David and Sam?



A) David is 18 years old and Sam is 16 years
old. So, David is younger than Sam.
B) Sam has a lot of friends at school. He’s
more popular than David.
C) David is 180 cm tall. Sam is 170 cm tall.
So, Sam is taller than David.
D) Sam draws very beautiful pictures because
David is more creative than Sam.

Which of the following is NOT CORRECT
according to the table above?
A) Eva feels very nervous when she talks in
front of people.
B) Jim always tells the truth.
C) Pam helps people.
D) Ron always takes care of other people.
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A

6. Susan is slimmer than Martha because she
always eats healthy food and does exercise.

5. These are pictures of Katie’s friends.

Which of the following pictures is about
Susan and Martha?
Jennifer

A)

Terry

B)

Mary

C)

Tom

D)

Katie is talking about her friends.
Which of the following DOES NOT match
with one of the pictures above?
A) Tom is easy-going and friendly.
B) Terry is always punctual.
C) Jennifer likes spending time alone.
D) Mary is outgoing and cheerful.
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A

9.

7.

Which of the following sentences describes
the girl in the picture above?

Alison: Look! Here is a picture from my
birthday party.

A) She is a smart girl. She has got short wavy
blonde hair and black eyes.
B) She is a cute girl. She has got curly blonde
hair and blue eyes.
C) She is a beautiful girl. She has got straight
brown hair and green eyes.
D) She is an attractive girl. She has got short
black hair and she wears glasses.

Lucy : You look very cute with your blue
dress. Who are the others?
Alison: Oh, they are friends from school. The
girl with long straight hair is Mary. She
is my best friend in class.
Lucy : What about the boys?
Alison: The boy with short curly black hair is
Curtis. The boy with straight dark hair
and hazel eyes is Peter. They are in
my class, too.
Which of the following is NOT CORRECT
according to the conversation?
A) It’s Alison’s birthday party.
B) Curtis has got curly dark hair.
C) Mary has got long straight hair.
D) Peter has got fair hair.

8. Meg: There is a new girl in our class this year.
Sue : Really? - - - - ?
Meg: She is short and plump. She has got
long brown hair and black eyes.
Sue : - - - - ?
Meg: She is very funny. She always makes
jokes.
Sue : - - - - ?
Meg: She likes painting and she is very good
at it.
Which of the following questions DOES
NOT Sue ask Meg?
A) Who likes funny stories
B) What does she look like
C) What does she like doing
D) What is she like
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10. Bill did a survey in his class last week. He asked his friends questions about their personalities. Here
are the results:
PERSONALITIES

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

cheerful

energetic

generous

■ Boys

■ Girls

Which of the following is CORRECT according to the results?
A) Girls are less generous than boys.
C) Boys never forget anything.
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7. SINIF
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA HAZIRLIK

DENEME SINAVI - 1
SAYISAL BÖLÜM

A

KİTAPÇIK
TÜRÜ

Adı ve Soyadı

: ......................................................

Sınıf / Şubesi

: ......................................................

Öğrenci Numarası : ......................................................

DERS ADI

1.
2.
3.
4.
5.

SORU SAYISI

MATEMATİK

20

FEN BİLİMLERİ

20

TOPLAM SORU
SAYISI

SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)

40

80

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından
çıkarılarak elde edilecek geçerli cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı
üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

A

A

MATEMATİK

1. Yavuz, Türkiye’nin “Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında denizlerdeki arama ve sondaj faaliyeti
için satın alınan bir gemidir. 230 metre uzunluğu ve 55 metre genişliği olan Yavuz Gemisi, Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine devam etmektedir.
Aşağıda Şekil 1’de Yavuz gemisi ile birlikte sismik araştırma ve sondaj faaliyetini sürdüren gemilerin
yerleri gösterilmiştir.

KKTC
Yavuz

Fatih

1710 m

Barbaros

Şekil 1

Şekil 2

Bu gemilerden Yavuz sondajlama yaptığı 15 günde Şekil 2’de belirtilen derinliğe ulaşmıştır.
Buna göre bu geminin günlük yaptığı ortalama kazı çalışmasını ifade eden tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) –114

B) –104

C) –84

2. Aşağıda a, b ve c harfleriyle oluşturulan bir
çarpma tablosu verilmiştir.

•
a

a

b

3. Toplamları 0 olan iki tam sayı toplama işlemine
göre birbirinin tersidir.
Üçgen ve k are şekilleri kullanılarak aşağıdaki
işlemler tanımlanmıştır.

c

: İçine yazılan tam sayının toplama işlemine göre tersinin 3 fazlasına,
: İçine yazılan tam sayının –1 ile çarpımına eşittir.
Örneğin,

–7

b

4

c

+2

Bu tabloda harflerin bulunduğu satır ve sütunun kesişimine bu harflerin karşılık geldiği
tam sayıların çarpımı yazılıyor.

B) 2

C) 1

–5

= (+5) + 3

–3 = +3’tür.

Buna göre
–7

+

–1

işleminin sonucu kaçtır?

D) –1

A) 11
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= (–2) + 3,

+2 = –2,

a pozitif bir tam sayı olduğuna göre
a + b + c toplamı kaçtır?
A) 5

D) –64

2

B) 10

C) 9

D) 8

A

A
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4. Aşağıda dört büyük şehrimize ait üç günlük gündüz ve gece hava durumunun gösterildiği ekran görüntüleri verilmiştir.

İSTANBUL

ANKARA

Pazartesi

0

–3

Salı

2

Çarşamba

–4

6

Pazartesi

–1

–1

İZMİR

–4

0

–4

Çarşamba

–6

–1

–6

BURSA

Pazartesi

3

Salı

Salı

3

Çarşamba

–4

6

Salı

Pazartesi

–1

–1

–3

–1

Çarşamba

–5

2

–7

Bu şehirlerde her bir gün için gündüz ile gece sıcaklık farkı hesaplanarak farkın en yüksek olduğu gün
ve bunun hangi şehirde gerçekleştiği bulunacaktır.
Buna göre bulunması gereken sonuç aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İstanbul, Çarşamba
C) İzmir, Pazartesi

B) Ankara, Salı
D) Bursa, Çarşamba

5. Aşağıda dört farklı gezegen ve bu gezegenlerin her birinin ortalama yüzey sıcaklıkları verilmiştir.

Mars
–60°C

Venüs
480°C

Satürn
–180°C

Jüpiter
–150°C

Yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen ile en düşük olan gezegenin yüzey sıcaklıkları santigrat derece
cinsinden toplanacaktır.
Buna göre bulunması gereken sonuç kaç derecedir?
A) +420

B) +330
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C) +300

3

D) –210

A

A
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6. Aşağıda sayma pulları kullanılarak bir işlem
modellenmiştir.
+ + + +

+ + + + +

+ +

+ + + +

+ + +
– – –

+ +
+

– – –

8. Metin, (–21) . (+98) işlemini yaparken çarpma
işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden faydalanacaktır.
Buna göre Metin’in yapması gereken işlem
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) (–21) . (+100) – (–21) . (+2)
B) (–21) . (+100) – (–21) . (–2)
C) (–21) . (+98) – (–21) . (+2)
D) (–21) . (+98) + (–21) . (–2)

Buna göre modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (–3) – (–8) = +5
C) (+3) – (–2) = +5

B) (+8) + (–3) = +5
D) (+8) – (–3) = +11

7. Aşağıda tam sayılarla toplama işleminin yapıldığı bir tablo verilmiştir.
+

–3

–2

–1

0

+1

+2

–3

–6

–2

–5

–4

–1

–4

–3

–2

0

–3

–2

–1

0

+1

–2

–1

0

+1

+2

+2

–1

0

+1

+2

+3

+4

+3

0

+1

+2

+3

+4

+5

9. Tam sayılarla yapılan toplama işleminin şu
özellikleri vardır:
• Değişme özelliği: Toplananların yerleri değiştiğinde toplam değişmez.
• Birleşme özelliği: Üç tam sayının toplamında; ilk iki tam sayının toplamıyla üçüncü tam
sayının toplamı ve son iki tam sayının toplamıyla birinci tam sayının toplamı eşittir.
• Etkisiz eleman özelliği: Bir tam sayının 0 ile
toplamı bu tam sayıya eşittir.
• Ters eleman özelliği: Mutlak değerleri aynı
ve biri pozitif diğeri negatif olan iki tam sayının toplamı 0’dır.

+3

Aşağıda verilen eşitliklerde bilinmeyen tam
sayıların yerine ▲ sembolü kullanılmıştır.
• (+2) + ▲ = (+5) + (+2)
• ▲ + (–1) = 0
• (–4) + 0 = ▲
• [(+2) + (+1)] + ▲ = (+2) + [(+1) + (+3)]

+6

Tablonun açık gri boyalı köşegeninin üstünde
kalan kareler boş bırakılmıştır. Bu kareler toplama işleminin bir özelliğinden yararlanılarak
işlem yapılmadan dolduruluyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ▲ yerine yazılacak tam sayılardan en küçüğüdür?

Buna göre yararlanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişme

B) Birleşme

C) Ters Eleman

D) Etkisiz Eleman
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A) –5

4

B) –4

C) –3

D) –2

A

A
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10. A, B, C ve D ailelerine ait aylık gelir miktarları Grafik 1’de, aylık gider miktarları ise Grafik 2’de gösterilmiştir.
Grafik 2 : Ailelerin Aylık Giderleri

Grafik 1 : Ailelerin Aylık Gelirleri
Gelir Miktarı (lira)

Gider Miktarı (lira)

4500

4500

4000

4000

3500

3500

3000

3000

2500

2500

2000

2000
A

B

C

D

Aile

A

B

C

D

Aile

Bu ailelerin aylık gelir miktarı ile gider miktarının farkını lira cinsinden ifade eden tam sayılar küçükten
büyüğe doğru sıralanacaktır.
Buna göre bu sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) C < D < A < B

B) C < A < D < B

C) D < C < B < A

11. Aşağıda tam sayılarla toplama işlemine ait bir
sorunun çözümü verilmiştir.

D) B < C < A < D

12. Aşağıda kartondan yapılmış küp biçimindeki
bir kutunun açınımı gösterilmiştir.
+3

Soru: (–35) + (47) + (+35) = ?
“(–35) + (+47) + (+35) = (–35) + (+35) + (+47)

–1

–2

    =  [(–35) + (+35)] + (+47)
    = +47'dir.”

Bu kutunun şekilde gösterildiği gibi sadece
dış yüzeylerine birer tam sayı yazılmıştır.
Buna göre kutu kapalı durumda iken karşılıklı yüzlerine gelen iki tam sayının toplamı
en az kaçtır?

Bu çözümde toplama işleminin özellikleri
hangi sırayla kullanılmıştır?
ters eleman, birleşme, etkisiz

A) –3

ters eleman, etkisiz eleman, birbirleşme, ters eleman, etkisiz
birleşme, etkisiz eleman, ters
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+5
–4

    = 0 + (+47)

A) Değişme,
eleman
B) Değişme,
leşme
C) Değişme,
eleman
D) Değişme,
eleman

+3

5

B) –2

C) –1

D) +1

A

A
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15. Aşağıdaki sayı doğrusunda bir işlem modellenmiştir.

13. Aşağıda A ve B maddelerinin aynı anda
ölçülen sıcaklık değerleri termometre ile gösterilmiştir.

14
12
10
8
6
4
2
0
–2
–4
–6
–8
–10

14
12
10
8
6
4
2
0
–2
–4
–6
–8
–10

A Maddesinin
Sıcaklık Değeri

–9

–8

–7

–6

–5

–4

–3

–2

–1

0

1

Buna göre modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (–7) – (–4)
C) (–4) + (–3)

B Maddesinin
Sıcaklık Değeri

B) (–3) + (–7)
D) (–4) – (–3)

Buna göre A maddesinin sıcaklık değeri ile
B maddesinin sıcaklık değeri arasındaki
farkı gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) (–4) – (–12)
C) (+12) + (–3)

B) (–2) – (–12)
D) (+12) – (–3)
16. Toplamları 0 olan iki tam sayı toplama işlemine
göre birbirinin tersidir.
Hakan Öğretmen aşağıda verilen ön yüzlerinde birer tam sayının yazılı olduğu dört kartı
kullanarak iki öğrencisine ayrı ayır bir etkinlik
yaptırıyor.

14. Bir altıgenin köşelerine daireler çizilerek bazılarının içlerine birer tam sayı yazılmış ve
aşağıdaki şekil elde edilmiştir.
–1

–5

–3

+3

+5

+4

Bu etkinlikte Hakan Öğretmen:
• Ali adlı öğrencisini çağırıp: “–3’ün toplama
işlemine göre tersinin olduğu kartı ters çevir
ve geri kalan kartlarda yazılı sayılardan en
küçük sayı dışındaki tam sayıları topla.”
• Kemal adlı öğrencisini çağırıp: “+5’in toplama işlemine göre tersinin olduğu kartı ters
çevir ve geri kalan kartlarda yazılı sayılardan
en büyük sayı dışındaki tam sayıları topla.”
demiştir.

+8

+1

–3

Bu altıgende aynı köşegenin iki köşesindeki
dairelerde yazan sayıların toplamı +1’e eşittir.
Örneğin, (–3) + (+4) = +1’dir.
Buna göre boş bırakılan dairelere yazılacak sayıların toplamı kaçtır?

Buna göre Ali’nin bulması gereken sonuç
Kemal’in bulması gereken sonuçtan kaç
fazladır?

A) +1

A) 2

B) –1

C) –3
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D) –5

6

B) 3

C) 6

D) 8

A
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17. Aşağıda tam sayılarla bölme işlemi için özel
olarak tasarlanmış iki gösterge verilmiştir.
0

–5

+5
3

(–6) . (–5) . (–4) . ... . (+4) . (+5) . (+6) = ?

5
10

2

–10

0
+1

1

15

+15

–15

19. Sahra Öğretmen, sınıf tahtasına aşağıdaki
gibi bir soru yazarak öğrencilerden cevabı
bulmalarını istemiştir.

–10 : 5 = –2

Bu göstergelerden büyük ibrenin gösterdiği
tam sayı, küçük ibrenin gösterdiği tam sayıya
bölünüyor ve işlem alttaki ekranda gösteriliyor.
Örneğin, şekilde ibreler –10 ve 5 tam sayılarını
gösterdiğinde ekranda

Öğrencilerden Deniz, Ali, Tekin ve Ömer’in ifadeleri şöyledir:

–10 : 5 = –2

Deniz: Önce negatif sayıları çarpıp sonra pozitif sayıları çarpalım.
Ali : İşaretleri dikkate almadan sayıları
çarpıp sonra işaretleri belirleyelim.
Tekin : Önce mutlak değerleri aynı olan sayıları çarpıp sonra işareti belirleyelim.
Ömer: Çarpma işleminin bir özelliğinden dolayı sonucu söyleyebilirim.
Buna göre hangi öğrencinin söylediği ifade
sonuç için en uygundur?

gösterilmektedir.
Ayrıca küçük ibre her seferinde büyük ibrenin
gösterdiği tam sayıyı kalansız bölen bir tam
sayıyı göstermektedir.
Buna göre büyük ibre –15’i gösterirken ekrandaki işlemin sonucu en fazla kaç olur?
A) –5

B) –3

C) –1

D) 0

A) Deniz
C) Tekin

18. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık, her 200 metrede 1°C azalır. Bunun
nedeni yükseklere çıkıldıkça atmosferin incelmesi yani hava yoğunluğunun azalmasıdır.

B) Ali
D) Ömer

Aşağıdaki görselde bir dağın deniz seviyesinden 400 metre yüksekliğindeki bölgesinin
sıcaklığı verilmiştir.
1000 m
800 m

20. Aşağıdaki sayı doğrusunda bir çarpma işlemi
modellenmiştir.

600 m
3°C

400 m
200 m
0m

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11
Deniz

Buna göre aynı anda 1000 m yüksekliğindeki dağın en yüksek noktasının sıcaklığı
kaç santigrat derecedir?

Buna göre modellenen işlemin sonucu
kaçtır?

A) –1

A) +1

B) 0

C) 1
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C) +10

D) +12
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1. Uzaya şu ana kadar pek çok araç gönderilmiş ve gönderilen her araçla birlikte hata payı gittikçe azalmıştır. Uzaya ilk gönderilen bazı uzay araçlarının bilgi kartları aşağıdaki gibidir.
Sputnik 1
Uzay Aracı

Mariner 2
Uzay Aracı

Apollo 2
Uzay Aracı

Gönderildiği yıl: 1957

Gönderildiği yıl: 1962

Gönderildiği yıl: 1969

Kütlesi: 84 kg

Kütlesi: 203 kg

Kütlesi: 5900 kg

Gönderen uzay ajansı: SSCB

Gönderen uzay ajansı: NASA

Gönderen uzay ajansı: NASA

Özellikleri: Dünyanın ilk yapay
uydusudur. Atmosferle ilgili
bilgileri toplayarak, bu bilgileri yeryüzüne göndermek için
tasarlanmıştır. Fakat sadece 21
gün sinyal gönderebilmiştir.

Özellikleri: Venüs gezegeninin
özelliklerini tespit etmek için
gönderilmiştir. Venüs’ün atmosferi ve çevresi hakkında bilgi
toplamıştır.

Özellikleri: İnsanlı uçuş gerçekleştiren ilk uzay aracıdır. Bu araç
ile astronotlar Ay’a iniş yapmış
ve astronotlar Ay’da 22 saat
kalarak araştırma yapmak için
taş örnekleri toplamışlardır.

Uzaya gönderilen uzay araçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Uzay araçlarının hepsi insanlı uçuş gerçekleştirerek araştırma yapmak üzere uzaya gönderilmiştir.
B) Uzaya gönderilen uzay araçları tek bir uzay ajansı tarafından gönderilmiştir.
C) Uzay araçları uzaya sadece gezegenler hakkında bilgi toplamak için gönderilmektedir.
D) Uzaya farklı zamanlarda araçlar gönderilerek uzay ile ilgili araştırmalar devam etmiştir.

2.

Uzaya gönderilen araçların özellikleri çok önemlidir. Çok
büyük bir jet motoruna sahip olan uzay araçları, atmosferde çok hızlı ilerler. Atmosferden çıkarken sürtünme
dolayısıyla aşırı derecede ısınır. Aracın fazla ısıdan zarar
görmemesi için araç silisyum ve seramik gibi malzemelerle kaplanır. Uzay boşluğuna ulaşan uzay aracına,
başıboş dolanan meteorlar da çarparak zarar verebilir. Bu
sebeple de uzay araçları darbelere çok dayanıklı çeşitli
malzemelerden yapılır. Geliştirilen yeni teknolojilerle uzay
araçları dünyaya tek parça hâlinde dönmekte ve tekrar
tekrar kullanılabilmektedir.
Uzay araçlarında bulunması gereken genel özellikler arasında,
I. Isıya dayanıklı olma
II. Sağlam malzemelerden yapılmış olma
III. Tekrar kullanılabilecek şekilde tasarlanma
verilenlerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.

B) I ve II.
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3. Uzayda birçok farklı şekil ve büyüklükte yapay uydu vardır. Yapay uydularda kullanılan parçalardan
birçoğu aynıdır. Bu parçalardan bazıları aşağıda gösterilmiştir.
Güneş panelleri: Yapay uyduların çalışması için gerekli
olan enerjiyi sağlayan güç kaynağıdır. Güneş panelleri
sayesinde Güneş’ten alınan enerji elektrik enerjisine
dönüştürülür. Yapay uydu gölgede kaldığında ise yapısındaki bataryadan enerjisini sağlayarak çalışır.
Anten: Radyo antenleri ile sinyaller aracılığıyla uydunun yeryüzüyle sürekli iletişim hâlinde olması sağlanır.

Uydunun gövdesi

Anten
Güneş paneli

Gövde: Bu kısımda uydunun çalışması ve görevini yerine getirmesini sağlayan çeşitli parçalar bulunur.
Yapay uyduların parçaları ile ilgili,

I. Uydu ışık alamadığında paneller enerji üretemeyeceği için uydu bir süre çalışmaz.
II. Uydu gerekli verileri antenler aracılığıyla sinyal olarak ilgili uzay ajansına iletilir.
III. Güneş panelleri ve antenler uydunun gövdesine bağlı olacak şekilde yerleştirilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

4.

B) I ve III.

HIZLI HABER

C) II ve III.

D) I, II ve III.

HIZLI HABER

1 Ocak 2019

NASA’nın uydu teknolojisi sayesinde 2013 yılında
Kenya’da yerin epeyce
altında su kütlesi tespit
edildi. Bunun sayesinde
ülkede susuzluk sorunu
ortadan kalktı ve bitmek
üzere olan tarımcılık yeniden can buldu.

1 Ocak 2019

NASA uzaya roket fırlatırken platformdan yükselen roket, platformda şiddetli titreşime sebep
oluyordu. Şiddetli titreşimin platforma zarar verdiğini inceleyen NASA, sarsılmayı dengeleyerek
titreşimin etkisini sıfırlayan bir teknoloji geliştirdi. Japonya bu teknolojiyi yıllar sonra yüksek
binaların yapımında kullandı. Bu sayede şiddetli depremlerde dahi yıkılmayan yüksek binalar
tasarladı.

Yukarıdaki gazete haberlerini okuyan bir öğrenci,
I. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojiler günlük hayata uyarlanarak farklı alanlarda kullanılabilir.
II. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknoloji sayesinde canlı yaşamını tehlikeye atan durumlar azaltılabilir.
III. Uzay araştırmaları sayesinde geliştirilen teknoloji dünyada sağlık alanında kullanılmaktadır.
çıkarımlarından hangilerini yapabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.
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D) I, II ve III.
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5. Uzaya gönderilen uydular Dünya’nın yörüngesinde farklı
bölgelere üç ayrı şekilde yerleştirilir.

Eş zamanlı Uydu (GEO)

Hava durumu verilerini inceleyen uydular alçak yörüngeye yani LEO yörüngesine yerleştirilir.
GPS (küresel konumlama sistemi) gibi konum belirleme
sistemlerinin çalışmasını ve çevre planlamasını sağlayan uydular ise orta yörüngeye yani MEO yörüngesine
yerleştirilir.

Alçak Yörünge Uydu (LEO)

Tüm televizyon, internet gibi haberleşme uyduları ise
eşzamanlı yörüngeye yani GEO yörüngesine yerleştirilir.

Orta Yörünge Uydu
(MEO)

Aşağıda Türkiye’nin aktif olan iki tane uydusunun kullanım amaçları verilmiştir.
RASAT: Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusudur. Haritacılık ve şehircilik planlamalarında
bu uydudan yararlanılır.
TÜRKSAT 4B: Haberleşme ve TV yayınlarına ek olarak hızlı internet erişim hizmeti de sağlar.
Verilen bilgiye göre bu uyduların Dünya çevresindeki yörüngeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
A)

B)
TÜRKSAT 4B

TÜRKSAT 4B
RASAT

RASAT

C)

D)

RASAT

TÜRKSAT 4B

TÜRKSAT 4B

RASAT

6. İnsanlar eski çağlardan beri gök bilimini merak etmiş ve bu alanda çok önemli çalışmalara imza atmışlardır. Gerek Türk İslam Gök Bilimcileri gerekse Batılı Gök Bilimcilerin gök bilimine katkısı oldukça
fazladır.
Buna göre aşağıda verilen bilim insanlarından hangisinin gök bilimi üzerine çalışması olmamıştır?
A)

B)

Uluğ Bey
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C)

Galileo

D)

Ali Kuşçu
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Louis Pasteur

A
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A

Dünya’nın yörüngesinde kontrol edilemeyen milyonlarca obje hem uydular hem de astronotlar için
büyük tehlike içermektedir. Uzay boşluğunda tahminlere göre 8.000 ton uzay atığı bulunmaktadır.
Bu atıklardan büyük olanlar takip edilebilirken küçük olanlar ise takip edilememektedir. Avrupa
Uzay Ajansı’nın Temiz Uzay Ofisi Başkanı, “Önemli olan konu şu ki, çok küçük bir atık dahi, sahip
olduğu hızdan dolayı çok etkili. Bu küçük atık başka bir nesneye veya çalışan bir uyduya çarparsa
patlama meydana gelir ve yeni bir atık bulutu ortaya çıkar. İşte bu sebeple en küçük atıklar dahi
önemli.” diyerek uzay atığı sorununun altını çizdi.
Uzay atığı ile ilgili alınacak önlemler sayesinde uzay kirliliğinin önüne geçilebilir. Bu sayede yerleştirilen uydular sağlıklı bir şekilde çalışarak insanlığa hizmete devam edebilir.
Aşağıda verilenlerden hangisi uzay atığı problemini karşılayacak nitelikte bir çözüm değildir?
A) Görevi bittikten sonra uzayda kendini patlatan uydular tasarlamalıyız.
B) Uzayda var olan atıklardan kurtulmak için çöpçü aracı, balık ağı ile çöp toplama sistemi gibi çeşitli
yöntemler bulmalıyız.
C) Görevi bittikten sonra Dünya atmosferine çekilerek kendini imha eden uydular tasarlamalıyız.
D) Kontrolden çıkan uyduları yakalayacak robot kollar geliştirmeliyiz.

8.

Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi
Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesi’nin amacı, Türkiye’nin
hem görsel hem de yakın kırmızı ötesi bölgede gözlem yapacak en
büyük çaplı teleskobuyla uzay bilimleri ve teknoloji alanında uluslararası düzeyde projelerin yürütülebileceği büyük bir gözlemevinin
hayata geçirilmesidir. Bu gözlemevi 3170 metre rakımlı Erzurum’un
Konaklı-Karakaya Tepeleri zirvesine inşa edilmektedir.

Gazete haberini öğrencilerine gösteren Ayşe Öğretmen’in sorusu aşağıdaki gibidir.
“Sizce yapılmakta olan bu gözlemevinin merkezden bu kadar uzağa, 3170 metre yukarıdaki bir tepeye
kurulmasının amacı nedir?”
Buna göre cevapları aşağıdaki gibi olan öğrencilerden hangisinin cevabı doğru değildir?
A) Emre: Hava kirliliğinin ve toz oranının düşük olması
B) Tuğba: Çevresel ışık kaynaklarına yakın olması
C) Kübra: Işığın fazla ve gereksiz kullanılmadığı bir yer olması
D) Hakan: Havadaki nem oranının az olduğu bir yer olması
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9. Gök cisimleri çok uzakta olduğu için onlardan çıkan ışınların ya bir kısmı gözümüze ulaşır ya da hiç
ulaşamaz. Bu sebeple gök cisimlerini çıplak gözle incelememiz çok zordur.
Buna göre gök cisimlerini incelemek için,

I

II

III

numaralandırılmış araçlardan hangileri kullanılır?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

10. Ülkemiz halkına iletişim, internet, tv yayını, hava durumu tahmini, istihbarat ve şehir plancılığı gibi hizmetleri sunabilmek için Dünya yörüngesine uydular yerleştirmiştir. Bu uydular aşağıdaki gibidir.
Türkiye’nin Uzay Filosu
Haberleşme uyduları

Gözlem uyduları

Aktif olanlar:

Aktif olanlar:

TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B

GÖKTÜRK 2, RASAT, GÖKTÜRK 1

Görevi tamamlanmış olanlar:

Görevi tamamlanmış olanlar:

TÜRKSAT 1B, TÜRKSAT 1C, TÜRKSAT 2A

BİLSAT

Türkiye’nin uzay filosu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye’nin farklı görevlere hizmet etmek için Dünya yörüngesine yerleştirilmiş aktif uyduları bulunmaktadır.
B) Türkiye’nin internet, tv yayını gibi hizmetleri için aktif uyduları bulunmamaktadır.
C) Türkiye’nin görev süresi sona ermiş haberleşme uydu sayısı, görev süresi sona ermiş gözlem uydu
sayısından daha fazladır.
D) Aktif olan gözlem uydu sayısı, aktif olan haberleşme uydu sayısı ile aynıdır.
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11. Teleskopların yapısındaki özel şekilli ayna ya da mercekler sayesinde çok uzaklarda bulunan gök cisimlerini inceleriz.
Aşağıda mercekli teleskopun iç yapısını oluşturan parçalardan bazıları gösterilmiştir.
Teleskop açıklığı

Kırıcı mercek
Göz merceği

Gelen ışınlar

Buna göre mercekli teleskop ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mercekten gök cismine gönderilen ışınlar sayesinde gök cismi incelenir.
B) Teleskoptaki özel mercekler sayesinde görüntü yakınlaştırılabilir.
C) Teleskopta teleskop açıklığından giren ışınlar ile görüntüye ulaşılır.
D) Teleskopta ışık ışınları farklı merceklerde kırılmaya uğrar.

12. Yıldızlar insanların hayatında tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. İnsanlar için yıldızlar, kimi
zaman yol gösterici kimi zamansa seyirlik güzellik olmuştur. Yıldızlar insanlara çok uzakta olmasına
rağmen her zaman insan hayatının bir parçası hâline gelmiştir.
Yıldızların özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’ya en yakın olan yıldız, Dünya’nın hayat kaynağı Güneş’tir.
B) Dünya’dan çıplak gözle gözlenebilen tek yıldız Güneş’tir.
C) Yıldızlar tek ya da takım hâlinde bulunabilirler.
D) Yıldızlar sıcaklıklarına göre farklı renklerde gözlenirler.

13. Uzayı incelemek için geliştirilen en önemli cihazlardan biri de teleskoptur. Gün
geçtikçe ilerleyen teknoloji ile daha güçlü daha ayrıntılı gözlem yapmaya yarayan
teleskoplar icat edilmektedir. Bu güçlü teleskoplar da uzay ile ilgili merak edilen
birçok sorunun cevabının bulunmasına yardım etmektedir.
Teleskoplar icat edilmeseydi gerçekleşecek olan sonuçlar ile ilgili tahminler aşağıdaki gibidir.
I. tahmin: Bir gök cisminin ne kadar uzakta olduğu tespit edilemezdi.
II. tahmin: Çıplak gözle görülebilen gök cisimleri hakkında ayrıntılı bilgiler elde  
edilmeye devam edilirdi.
Buna göre bu tahminler ile ilgili ne söylenebilir?
A) Sadece I. tahmin doğrudur.
C) Her iki tahmin de doğrudur.
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14. Yıldızlar da canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler.
Aşağıdaki görselde büyük ve küçük kütleli yıldızların yaşam süreçleri gösterilmiştir.
Siyah cüce

Kızıl dev

Gezegenimsi
bulutsu

Nötron yıldızı
(Pulsar)

Nebula (Bulutsu)

Büyük kütleli
yıldız

Beyaz cüce

Süper dev

Süpernova
(Koca yeni)

YILDIZ ÖLÜMÜ

YILDIZ DOĞUMU

Küçük kütleli yıldız

Kara delik

Yıldızların yaşam süreci ile ilgili,
I. Yıldızlar uzayda gaz ve toz parçacıklarının yoğun olarak bulunduğu Nebula (Bulutsu) adı verilen
yapılardan meydana gelir.
II. Nebula içinde oluşan yıldızların başlangıçtaki kütleleri birbirinden farklı olabilir.
III. Her yıldız yaşamının sonunda karadeliğe dönüşür.
verilen ifadelerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

15. Fen bilimleri dersinde öğrenciler takımyıldızları ile ilgili kart hazırlamak istiyor.
Takımyıldızı
									
									
									
									

Buna göre verilen karta aşağıdaki ifadelerden hangisini yazmak uygun değildir?
A) Birbirine yakın topluluklar hâlinde gözlemlenen yıldızlardır.
B) Takımyıldızlara “Büyükayı”, “Küçükayı”, “Kanatlı At” ve “Kartal” örnek verilebilir.
C) Gökyüzü gözlemlerinde duruşları bazı varlıklara benzetilebilir.
D) Birbirine göre konumları zamanla değişir.
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16. Bilim insanları yıldızları 7 kategoride sınıflandırıyor. Bunlar; O, B, A, F, G, K ve M sınıflarıdır. Bu sınıflarda
bulunan yıldızların özellikleri kısaca aşağıda verilmiştir.
O yıldızları: Mavi renktedirler. Diğer sınıfların arasında en parlak olan yıldızlardır. Yüzey sıcaklıkları
yaklaşık 35.000 derecedir.
B yıldızları: Mavimsi beyaz renktedirler. Parlaklık sıralamasında 2. sıradadır. Yüzey sıcaklıkları
yaklaşık 25.000 derecedir.
A yıldızları: Beyaz renktedirler. Parlaklık sıralamasında 3. sıradadır. Yüzey sıcaklıkları yaklaşık
10.000 derecedir.
F yıldızları: Krem renktedirler. Parlaklık sıralamasında 4. sıradadır. Yüzey sıcaklıkları yaklaşık
7.000 derecedir.
G yıldızları: Sarı renktedirler. Parlaklık sıralamasında 5. sıradadır. Yüzey sıcaklıkları yaklaşık 5.000
derecedir. Sistemimizin yıldızı olan Güneş de bu sınıftadır.
K yıldızları: Portakal rengidirler. Parlaklık sıralamasında 6. sıradadır. Yüzey sıcaklıkları yaklaşık
4.000 derecedir.
M yıldızları: Portakal rengi, kırmızı arasındadır. Parlaklık sıralamasında 7. sıradadır. Yüzey
sıcaklıkları yaklaşık 3.200 derecedir.
Yıldızlar ile ilgili verilen bilgiden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
A) Kütleleri farklı olan yıldızların renkleri de birbirinden farklıdır.
B) Sıcaklıkları farklı olan yıldızların renkleri de birbirinden farklıdır.
C) Dünya’ya uzaklıkları farklı olan yıldızlar farklı renklerde görülür.
D) Tekli ya da takım hâlinde bulunan yıldızlar farklı renkte görülür.

17. Güneş’in de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksi’si, milyarlarca yıldızdan oluşan dev bir yapıdır. Samanyolu Galaksi’si sarmal yapıdadır. Bu galaksilerde merkezden çevreye doğru dağılan sarmal kollar
bulunur. Bu kolların merkezden uzak olan bölümünde az sayıda ve sönük yıldızlar vardır. Galakside
merkeze doğru gidildikçe yıldız sayısı ve yoğunluğu artar. Bundan dolayı sarmal galaksiler merkezi
parlak ve yoğun bir disk şeklinde görülür.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Samanyolu Galaksi’sinin görseli aşağıdakilerin hangisinde gösterilmiştir?
A)

B)
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18. Uzay, takımyıldız, gökada ve evren gökyüzü ile ilgili kavramlardan bazılarıdır. Bu kavramlar büyüklükleri
ile doğru orantılı olacak şekilde kutucuklar ile eşleştirilecektir.
Bu kavramların kutucuklar ile doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)

Takımyıldız

B)

C)

Gökada

Takımyıldız

D)

Gökada

Gökada

Takımyıldız

Gökada

Takımyıldız

Evren

Uzay

Uzay

Evren

Uzay

Evren

Evren

Uzay

19. Yıldızların birbirlerine ve Dünya’ya olan uzaklıkları çok fazladır. Bu mesafe dünyada günlük kullanılan
uzunluk ölçüleri ile ölçülemez. Bu nedenle ışık yılı adı verilen bir uzunluk ölçüsü birimi kullanılır. Işığın
bir yılda aldığı yola ışık yılı adı verilir. Işık, bir saniyede yaklaşık 300 000 km yol alır.
Güneş’ten gelen ışık Dünya’mıza yaklaşık 8 dakikada ulaşmaktadır.
Buna göre Güneş ve Dünya arasındaki uzaklığın km cinsinden hesaplanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) 60 x 300 000

B) 8 x 300 000

C) 8 x 60 x 300 000

D) 300 000 ÷ 8

20. Gaz ve toz bulutları uzayda belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunur. Bu bölgelere bulutsu (nebula)
adı verilir. Bulutsular uzayda yıldızların oluşumunun gerçekleştiği bölgelerdir. Karanlık, gezegenimsi,
sarmal, küresel, yansımalı ve parlak bulutsu çeşitleri vardır. Karanlık bulutsular, geniş ve karanlık bölgeler olarak görülür. Parlak olan bulutsular değişik renklerde olabilir.
Buna göre,
I

II

III

Gökkuşağı

Kömür çuvalı

Atbaşı

verilenlerden hangisi parlak bulutsu örneğidir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.
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