
DUYURU

Bu nedenle ;

- Telifli olan eserin izinsiz isminin ve logosunun değiştirilmesi
- Telifli olan eserin değiştirilerek izinsiz umuma sunulması
- Telifli eseri kendi eseriymiş gibi adlandırma
- Eser ve eserin telifine ilişkin eksik, yanıltıcı ya da aldatıcı bilgi verme
- Telifli olan eserin izinsiz iletilmesi, kiralanması satılması, gösterimi vb. 

gibi uygulamalar telif hakkı gereği yasal işlem başlatılmasına neden olacaktır. 

ULTRAFEN, 2017 yılında özverili ve paylaşımı seven bir grup Fen Bilimleri öğretmeni tarafından 
kurulan bir oluşumdur. Temel amacı Fen Bilimleri alanında ücretsiz zengin içerikli dökümanlar 
üreterek öğrencilere derslerinde ve girecekleri çeşitli sınavlarda ( Liselere Giriş Sınavı, PYBS gibi) 
katkı sağlamaktır. Bunun yanında ekonomik durum ve coğrafi koşullar nedeniyle dökümanlara 
ulaşamayan öğrencilere öğretmenler yardımı ile ulaşmak amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 
her  hafta  ortaokul  kademelerinden  denemeler  paylaşılmaktadır.  Bu  denemeler  dijital  ortamda 
paylaşılıp tamamen ücretsizdir. Öğretmenler bu denemeleri öğrencilerine uygulamak için orjinaline 
sadık  kalarak  çoğaltmakta  özgürdür.  Fakat  son  dönemlerde  yapılan  dijital  ortamdaki  bazı 
paylaşımlar  ve bazı  özel  okulların  uygulamaları  ULTRAFEN ismi  üzerinden yarar  sağlamaya 
yönelik olduğu tespit edilmiştir. ULTRAFEN ismi ve bütün yasal hakları ULTRAFEN grubuna aittir. 

ULTRAFEN grubu olarak kamuoyuna duyrulur.

Sorularımızın yer aldığı içerikleri bize sosyal medya üzerinden bildirebilirsiniz.
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2022-2023 Deneme Serisi (1. DENEME)(1. DENEME)

1. Aşağıda bazı yıldızlara ait görseller verilmiştir.

 Küçük kütlel�
       yıldız

 Büyük kütlel�
       yıldız

 Kırmızı süper dev  Gezegen�ms� 
     bulutsu

Kara del�k Süpernova patlaması Nebula Beyaz cüce

 V                               VI                                        VII                                 VIII

I                                       II                                   III                                   IV

Buna göre bir yıldızın yaşam döngüsünün sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

A) VII – I – II – III – VIII B) VII – IV – II – VI – V C) IV – VIII – VI – II – VII D) VII – VI – IV – III – V

2. Yıldızlar sıcaklıklarına göre farklı renkte ışık saçar. Aşağıda K, L ve M yıldızlarının saçtıkları ışık renkleri verilmiştir.

Kırmızı Mav� Sarı

K L M

Buna göre bu yıldızların sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Sıcaklık

Yıldız
K         L         M 

Sıcaklık

Yıldız
K         L         M 

Sıcaklık

Yıldız
K         L         M 

Sıcaklık

Yıldız
K         L         M 

A) B) C) D)

3. Yıldızlar, bulutsular ve gaz bulutları ile diğer gök cisimlerinden oluşmuş dev sistemlere galaksi denir.

Hubble Uzay Teleskobu ile elde edilen çalışmalar sonucu galaksilerin farklı yapıda olduğu belirtilmiştir.

*Merkezden çevreye dağılan sarmal kolları vardır.

*Sarmal galaksilerden farklı olarak çubukları vardır.

*Sarmal kolları yoktur ve yoğunlukları merkeze doğru artar.

Yukarıda verilen galaksi yapıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) Sarmal şekilli - Çubuklu sarmal- Eliptik şekilli B)  Çubuklu sarmal- Eliptik şekilli- Sarmal şekilli

C) Sarmal şekilli- Eliptik şekilli- Çubuklu sarmal D)  Eliptik şekilli- Çubuklu sarmal- Sarmal şekilli 
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4. Aşağıda bazı gök cisimlerine ait bilgiler verilmiştir.

-Gökyüzünde kümeler hâlinde bulunan ve hayali çizgilerle 
birleştirilerek bazı varlıklara benzetilen yıldız toplulukları-
dır.

-Yıldızlar, gezegenler, uydular, asteroitler ve diğer gök ci-
simlerinden oluşan maddesel bir sistemdir.

-Yaşanan patlamalar sonucu yıldızlarının oluşumunun ger-
çekleştiği uzaydaki gaz ve toz bulutlarıdır.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi yukarıda 
hakkında bilgi verilen gök cisimlerine örnek değildir?

Küçük ayı                                       At başı

Kuyruklu yıldız                                Samanyolu

A)

C) D)

B)

5. Aşağıda verilen etkinlikte, bilgilerin doğru veya yanlış oldu-
ğuna karar verilerek ilerlenecektir.

Samanyolu galaks�s�
el�pt�k galaks�lere örnekt�r.

Sarmal galaks�lerde
merkeze g�d�ld�kçe 
yıldız sayısı artar.

Samanyolu galaks�s�ne
en yakın galaks� 
Andromeda’dır.

1.çıkış                2.çıkış                  3.çıkış                4.çıkış 

D

D D

Y

Y Y

Etkinlik hatasız tamamlandığında hangi çıkışa ulaşılır?

A) 1. Çıkış B) 2. Çıkış

C) 3. Çıkış D) 4. Çıkış

6. Aşağıda Büyük ve Küçük Ayı takım yıldızlarının gökyüzün-
deki konumları verilmiştir.

Görsele göre,

I. Büyük Ayı takım yıldızında daha parlak ve sıcak yıldız-
lar bulunur.

II. Yıldızların konumlarına göre anlamlı şekiller oluşturu-
labilir.

III. Kutup yıldızı sayesinde Küçük Ayı takımyıldızı gökyü-
zünde rahatlıkla bulunabilir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) I ve III 

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

7. K, L ve M yıldızlarından K çok sıcak, L orta sıcaklıkta ve 
M’de en az sıcaklığa sahip yıldızlardır.

Buna göre bu yıldızların renkleri aşağıdakilerden han-
gisi gibi olabilir?

  Mav� 

K

Kırmızı 

L

Sarı 

MA)

   Mav� 

K

Kırmızı 

L

 Sarı 

M
C)

  Mav� 

K

Kırmızı 

  L

Sarı 

   MB)

  Mav� 

K

Kırmızı 

L

Sarı 

 M
D)
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8. Yıldızlar gaz ve toz kümelerinin kütle çekiminin etkisi ile çökmesi sonucunda oluşur. Gaz ve toz kümesinin ilk olarak çökmesin-
den yıldızın Güneş gibi etrafına ısı ve ışık yaymasına kadar yaklaşık olarak birkaç milyon yıl geçer. Yıldız oluşumunda gaz ve toz 
kümelerinin tamamı yıldıza dönüşmez. Arta kalan malzeme yıldızın etrafında belirli yörüngelerde dolanan gezegenleri ve diğer 
gök cisimlerini oluşturur. Yıldız oluşumunun aynalı ya da mercekli teleskoplar ile gözlenmesi oldukça zordur. Çünkü gaz ve toz 
kümeleri yıldız oluşum sürecinde ışığı geçirmezler ve emerek etrafa yayılmasını engellerler. Ancak radyo dalgalarını ememedik-
leri için yıldız oluşum süreci radyo teleskopları ile gözlenebilirler. 

Verilenlere göre,  

I. Yıldız oluşum süreci uzun zaman alır.

II. Yıldız oluşumu esnasında evrene çok yüksek miktarda ışık yayılır.

III. Yıldız oluşum süreci sonunda yıldız dışında farklı gök cisimleri de oluşabilir. 

yorumlarından hangileri doğrudur?

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

9. Bir gazetede uzay kirliliğiyle  ilgili  haber aşağıdaki gibidir.

“Uzay kirliliği sorunu, insan yapımı ilk uydu Sputnik I’in, 4 Ekim 1957’de fırlatılmasıyla ortaya çıkmıştır. Sputnik I yörüngede üç ay 
kalmıştır, ama çalışma süresi daha kısadır; yalnızca üç hafta. Bu yüzden de uzay çağını açan Sputnik I, gerçekte uzay kirliliğine 
güzel ve somut bir örnektir..Sputnik I’in fırlatılmasından günümüze değin geçen 40 yıl içinde uzay araştırmaları alanında çok 
sayıda ve çok önemli gelişmeler yaşandı: Ay’a, Mars’a ve Venüs’e sondalar, uzay araçları gönderildi, Ay’a inildi, Mars’ın çevresi-
ne uydular yerleştirildi, Jüpiter’e, Satürn’e, asteroidlere, kuyrukluyıldızlara hatta Güneş sisteminin dışına uzay araçları yollandı, 
değişik amaçlı binlerce uydu Dünya’nın çevresine yerleştirildi, uzay istasyonları kuruldu, farklı dalga boylarında uzayı inceleyen 
uzay teleskopları yörüngeye yerleştirildi. Bu yolculuklar sırasında kimi zaman roketlerde, kimi zaman da taşıdıkları yüklerde 
patlamalar oldu; patlamaların enkazı uzaya yayıldı. Yörüngedeki uyduların büyük bir bölümünün ömrü tükendi; şu anda başıboş 
dolanıyorlar. Tüm bu işe yaramayan cisimler, roket parçaları, ölü uydular, yakıt tankları ve uzay aracı artıkları, günümüzde Dünya 
çevresinde dolanan bir çeşit hurda yığını oluşturdular. Bugün uzay araştırmaları tüm hızıyla sürüyor. Yörüngedeki bu hurda yı-
ğını da ne yazık ki giderek büyüyor.” (https://www.hurriyet.com.tr/gundem/uzay-kirliligi-nedir-neden-olur- sayfasından alınmıştır)

Bu habere göre uzay kirliliği ile ilgili,

I. Uzay kirliliği sorunu ilk olarak 1957 yılında ortaya çıkmıştır.

II. Uzay araştırmalarının artmasıyla birlikte uzay kirliliği sorunu da büyümektedir.

III. Gelecek 30-40 yılda uzay kirliliği çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır.

verilenlerden hangilerine ulaşılır?

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

10. Bir hücrenin,

-P kısmında ribozom,

-R kısmında hücre içine madde girişini sağlayan boşluklar,

-S kısmında kromozomlar bulunur.

Buna göre hücrenin P, R ve S kısımları aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

S

R

P

R

S

P

P

S

R

R

P

S

A) B) C) D)
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11. Aşağıda bazı uzay araçları verilmiştir.

Cur�os�ty keş�f robotu Göktürk 2 Parker Uzay Sondası

Bu uzay araçlarını atmosfer dışına çıkarabilmek için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmıştır?

A) Uzay teleskopu B) Uzay roketi C) Uzay istasyonu D) Uzay sondası

12. Hücre içinde bulunan bazı kalıtım yapıları aşağıdaki görsel üzerinde harflendirilerek gösterilmiştir.

Hücre K

M L

Buna göre K, L ve M yapılarının isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

K L M
A) Gen DNA Kromozom
B) Kromozom Gen DNA
C) Kromozom DNA Gen
D) DNA Kromozom Gen

13. Galaksiler sadece yıldız veya gezegenler barındırmaz. Yapılarında yıldızlar arasındaki boşlukta bulunan çok büyük miktarda gaz 
ve toz bölgeleri bulunur. Bu gaz ve toz bölgelerine moleküler bulutlar ismi verilir. Çok soğuk olan moleküler bulutlar, içerisinde 
bulunan gaz ve toz parçalarının çökmesi ile beraber yavaş yavaş ısınır. Bir genç yıldızın yanında genç yıldız kümeleri bulunabilir. 
Bu duruma ilk olarak oluşan çok büyük bir yıldızın patlaması neden olur. Patlama sonucunda yayılan şok dalgaları moleküler 
buluta dönüşür ve yakınındaki diğer gaz ve tozları sıkıştırarak daha fazla yıldız oluşturur.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Küçük yıldızlar birleşerek çok büyük kütleli yıldızların oluşmasına neden olur.

B) Moleküler bulutlar çökme işlemi başladıktan sonra hızlı bir şekilde soğur.

C) Yıldız ve gezegenler arasındaki boşlukta moleküler bulutlar bulunur.

D) Çok büyük yıldızlar birden fazla yıldız oluşumuna neden olabilir.
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14. Uzay kirliliği ile ilgili olarak poster hazırlamak isteyen  Gök-
su araştırmaları sonucunda aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.

 

I. Uzay kirliliğine uzayda işlevini kaybetmiş uydular , 
uzay aracı atıkları ve yakıt tankları neden olur.

II. Uzay kirliliğinin insanların günlük yaşamlarını etkile-
mektedir.

III. Büyük hızla dönen bu atıklar uzayda çalışan bir astro-
nota çarpabilir.

Göksu posterine verilen bilgilerden  hangilerini ekle-
memelidir?

A) I ve III B) Yalnız II 

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

15. Bir öğrenci aşağıdaki malzemeleri kullanarak şekildeki 
gözlem aracını tasarlıyor.

• İç içe geçebilen 2 adet havlu peçete ruloları

• 2 adet farklı büyüklükte mercek

• 3 adet ahşap çubuk

• Yapıştırıcı

• Karton

Tasarlanan araç ile ilgili,

I. Mercekli bir teleskoptur.

II. Uzaktaki cisimleri gözlemleyebilir.

III. Cisimlerden yayılan radyo dalgalarını algılar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

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

16. Bir öğrenci aynalı teleskop projesi için incelediği telesko-
bun taslak çizimi oluşturuyor.

Gelen ışın

Mercek

Gelen ışın

Gelen ışın

Mercek

Ayna

Ayna

Öğrencinin çizimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) Mercek ile görüntü göze aktarılır.

B) Işığın yansıma özelliğinden yararlanılmıştır.

C) Aynaların yerleri değiştirilerek görüntü daha da büyütü-
lebilir.

D) Farklı büyüklükte ayna kullanılması daha uzaktaki ci-
simleri gözlemek içindir.

17. Aşağıda bir hücrenin temel kısımları numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

1

2

3

Verilen numaralı kısımlar ile ilgili,

I. 1, esnek yapıda ve canlıdır.

II. 2, solunum, boşaltım, sindirim gibi faaliyetleri gerçek-
leştiren organelleri bulundurur.

III. 3, yaşamsal olayların yönetim merkezidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III
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18. Gök cisimlerini ayrıntılı şekilde incelemek ve gözlemlemek 
amacı ile kullanılan araçlara teleskop denir.

Teleskop ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Teleskobu gökyüzü gözleminde ilk kez Galileo Galilei 
kullanmıştır.

B) Optik teleskop çeşitleri aynalı ve mercekli teleskoplar-
dır.

C) Işık kirliliğinden en çok etkilenen teleskop çeşidi radyo 
teleskobudur.

D) Çok sayıda teleskop bulunan rasathaneler bulutsuz 
gece sayısının fazla olduğu yerlere kurulabilir.

19. Aşağıda Jüpiter ve Satürn’ün farklı tarihlerde çekilmiş uzay 
fotoğrafları verilmiştir.

Buna göre,

I. Teknoloji geliştikçe daha gelişmiş teleskoplar yapılmış 
olabilir.

II. Yıllar içinde gezegenlerin görünümü değişmiştir.

III. Güneş sisteminde bulunan gezegenler son yıllarda 
Dünya’ya daha yakın konuma gelmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II 

C)  I ve III D) II ve III

20. Uzay araştırmaları için geliştirilen alet ve teknolojiler günlük hayata uyarlanarak farklı alanlarda kullanılmıştır.

Günümüzdeki uzay teknolojileri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Astronotlar için tasarlanan besin kapsülleri bebek maması olarak kullanılmaktadır.

B) Uzay araştırmaları için geliştirilen kalemler tükenmez kalem olarak kullanılmaktadır.

C) Oyun konsolları için geliştirilen joystickler uzay araçlarını kontrol etmek için kullanılmaktadır.

D) Uzay araçlarını radyasyondan korumak için üretilen teknolojiler ev yalıtım sistemlerinde kullanılmaktadır.

ULTRAFEN 2022-2023 EKİBİ
Abdulkadir ORAKCI

Alper SEZER

Asumaral GEZER

Esra DEMİRCİ

Filiz ÖNAY

Hüseyin UĞUR

Mehmet Ali ŞENAY

Kadir BAKIR

Mine KERESTECİ

Süleyman ALTINTAŞ

Şirin ALTINTAŞ

Tarık ÖLMEZ

Yalçın KARAKOÇAN

ULTRAFENakademi ultrafenakademi

Burhan BOZTAŞ İsmail HACIFAZLIOĞLU

Cevap anahtarı, video çözümü ve daha fazlası için; www.ultrafenakademi.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz ya da qr kodu okutabilirsiniz.


