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5. Ay'ın atmosferi olmadığı için açık hava basıncı yok-
tur.

 Verilen diğer bilgiler doğrudur.

Yanıt A dır.

6. Kuyruklu yıldızlar gerçekte yıldız değildir. Gaz, toz 
ve parçacıklardan oluşur. Isı ve ışık üretmezler.

Yanıt E dir.

7. 

m F

2F
2m

Y

X Z
3m

3F

 Dünya'nın birim kütleye uyguladığı kuvvete çekim 
ivmesi denir. Dünya'nın  X  taşına uyguladığı kuvvet  
F  ise  Y ve Z  taşlarına uyguladığı kuvvet sırasıyla  
2F ve 3F  olur. Buradan;

 gX = 
m

F

 gY = 
m

F

2

2

 gZ = 
m

F

3

3

 olduğundan   gX = gY = gZ  dir.

 Yanıt D dir.

Test 1'in Çözümleri

1. Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları sırasıyla; 
Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jupiter, Sütarn, Ura-
nıs ve Neptün şeklindedir. Plüton, gezegen değildir.

Yanıt D dir.

2. Galaksiler evrende hem dönme hem de öteleme 
hareketi yaparlar. Güneş sistemi, Samanyolu Ga-
laksisi içinde yer alır.

Yanıt E dir.

3. Dünya'ya en yakın gezegen Mars'dır. Ay gezegen 
değildir.

Yanıt B dir.

4. Işık yılı, ışığın bir yılda aldığı yol olup uzunluk biri-
midir. Işık yılı 9,46 · 1015 metredir.

Yanıt E dir.

Dünya ve Uzay Test Çözmüleri5
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11. "Big Bang" teorisine göre yaklaşık 15 milyar yıl 
önce enerji yoğunluğu çok çok büyük olan bir nok-
tanın patlaması sonucu evren oluşmuştur. Buna 
göre II ve III. yargılar doğrudur.

 İçinde bulunduğumuz Samanyolu Gök Adası sar-
mal bir galaksidir. I. yargı da doğrudur.

Yanıt E dir.

12. Çok parlak göründüğü için yıldız zannedilen ve 
halk arasında Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegen 
Venüs'tür.

Yanıt E dir.

13. Yüzeyindeki demir oksitten dolayı kırmızımsı gözü-
ken, 2 tane uydusu olan ve Dünya'ya en yakın ge-
zegen Mars'tır.

Yanıt C dir.

8. Samanyolu galaksisinde yaklaşık 200 milyar yıldız 
vardır. Güneş bu yıldızlardan biri olup orta büyük-
lükte bir yıldızdır.

Yanıt A dır.

9. Amosfer içinde en çok azot gazı bulunur. Oksijen 
oranı yaklaşık %20 dir.

Yanıt B dir.

10. Gezegenler ısı ve ışık kaynağı değildir. Güneşten 
aldığı ışığı yansıtırlar. I. yargı doğrudur.

 Gökyüzüne baktığımız zaman yıldızlardan ge-
len ışınlar titreşirken, gezegenlerden gelen ışınlar 
titreşmez. II. yargı da doğrudur.

 Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün periyo-
du en küçük, en uzak gezegen olan Neptün'ün pe-
riyodu en büyüktür. III. yargı da doğrudur.

Yanıt E dir.
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4. 
P R S

 Yıldızlar yüzey sıcaklığına göre kırmızı, sarı, mavi 
ışık yayarlar. Renk kırmızı ise sıcaklık en az, sarı 
ise daha fazla, mavi ise en fazladır.

Yanıt C dir.

5. Neptün, Güneş sisteminde Güneş’e en uzak geze-
gen olduğu için, Güneş etrafındaki yörüngesinde bir 
tam dönüşünü diğer gezegenlere kıyasla en uzun 
sürede gerçekleştirir.

Yanıt D dir.

6. Gündüzleri çıplak gözle görebildiğimiz tek yıldız 
Güneş'tir. Bu nedenle I. öncül yanlıştır.

 Yıldızların bir ömrü vardır. Güneş'in ömrünün 8 mil-
yar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle II. 
öncül doğrudur.

 Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olduğu için 
Merkür'ün dolanma periyodu en küçüktür. Bu ne-
denle III. öncül yanlıştır.

Yanıt B dir.

Test 2'nin Çözümleri

1. 

R

R

R

X

Y

Z

 Yer çekimi ivmesi ekvatordan kutuplara doğru gidil-
dikçe artar. Yer yüzünden yerin merkezine doğru gi-
dildikçe azalır. Yeryüzünden yükseldikçe de azalır.

Yanıt D dir.

2. 24 Ağustos 2006  tarihinde Uluslararası Gökbilim 
Birliğinin yaptığı toplantıda Plüton, gezegen sınıfın-
dan çıkartılarak  gezegenimsi sınıfına alınmıştır.

Yanıt E dir.

3. Orion, bir takım yıldızının adıdır. I. öncül doğrudur.

 Büyük ayı, bir takım yıldızının adıdır. II. öncül doğ-
rudur.

 Güneş, bir ışık ve ısı kaynağı olarak yıldız örneğidir. 
III. öncül yanlıştır.

 Plüton, cüce gezegendir. IV. öncül yanlıştır.

 Halley, bir kuyruklu yıldızdır. V. öncül doğrudur.

 Buna göre III ve IV. eşleştirmeler yanlıştır.

Yanıt E dir.
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10. Ay

Ekvator

KK

GK

 Verilen konumda Ay, Kuzey yarım küreye yaklaştığı 
için bu yarımküredeki okyanus suları yükselir.

Yanıt D dir.

11. 

 Dünya Güneş etrafında dönerken, Dünya’nın tek 
doğal uydusu olan Ay da Dünya’nın etrafında elips 
bir yörüngede dolanmaktadır.

 Ay, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır, kendisi ışık ve ısı 
kaynağı değildir.

Yanıt C dir.

12. 

 Mars, Dünya gibi atmosfere sahip bir gezegendir. 
Fakat, Dünya’nın atmosferinde büyük oranda bulu-
nan oksijen gazı, Mars’ın atmosferinde çok az mik-
tarda bulunur. Mars’ın atmosferinin büyük çoğunlu-
ğunu karbondioksit oluşturur.

Yanıt E dir.

7. Sporcunun 720 N olan ağırlığı Ay'da 120 N olan 
ağırlığının altı katıdır. Yani Ay'daki çekim kuvveti 

Dünya'dakinin  
6

1  sıdır.

 Dünya'da 1,5 metre yüksekliğe zıplayabilen bir 
sporcu Ay'da;

 1,5 · 6 = 9 metre

 zıplayabilir.

Yanıt D dir.

8. Büyük patlama teorisine göre, çok yoğun bir cismin 
patlaması evrenin başlangıcı kabul edilmektedir. Bu 
patlamadan günümüze kadar geçen sürede evren 
sürekli genişlemektedir. Yıldızlar enerji yaydıkları 
için kütleleri sürekli azalmaktadır.

Yanıt E dir

9. 

 Ay, Dünya’nın etrafında dönerken Güneş’ten ışık 
alan yüzünün Dünya’dan görünümünde değişmeler 
olur. Bu değişik görünümlere Ay’ın evreleri adı veri-
lir.

 

GüneşDünya

Ay

 Şekildeki konumda Ay, dolunay olarak görünür.

Yanıt A dır.
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3. Ay, Güneş’ten aldığı ışınları yansıttığından ve 
Dünya’nın etrafındaki hareketinden dolayı farklı şe-
killerde görülmektedir. Ay’ın değişik şekillerde gö-
rülmesine “Ay’ın evreleri” denir.

 

Güneş

I

Dünya

II

IV

III

V

 Ay şekilde verilen III konumunda iken yeni ay evre-
sindedir.

Yanıt C dir.

4. 

Güneş Dünya

�y

 Şekildeki konumda Güneş ve Ay birlikte Dünya'ya 
çekim kuvveti uygular. Bu konumda gelgit olayı en 
yüksek olur.

Yanıt B dir.

Test 3'ün Çözümleri

1. 

Güneş

2

3

4

1

 Kuyruklu yıldızlar Güneş’in etrafında geniş bir yö-
rüngede hareket eder. Güneş’e yaklaştıkça yapı-
sındaki buz bir miktar erir, buza karışmış gazlar, 
taş parçaları ve toz serbest kalır. Serbest kalan bu 
maddeler Güneş ışıması etkisiyle oluşmuş Güneş 
rüzgârıyla itilir. Böylece kuyruk kısmı oluşur.

 Kuyruklu yıldızlar sadece Güneş’e yakın oldukların-
da görünür hâle gelir. Çünkü kuyruklu yıldızlar birer 
yıldız olmadıkları için Güneş’ten aldıkları ışık ve ısı-
yı yansıtır.

 Kuyruklu yıldızlar, her zaman değil ancak belirli dö-
nemlerde gözlemlenebilir.

Yanıt B dir.

2. Koruyucu önlem alınmasının nedeni Dünya'da at-
mosfer olmasıdır. Çünkü atmosfere büyük hızla 
giren cisimler hava sürtünmesi nedeniyle yanabilir. 
Bundan dolayı koruyucu önlem alınır.

Yanıt C dir.
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8. 

2d

d

d

M
m

m

2m

F1 F1

F2 F2

F3 F3
M

2M

Şekil I

Şekil II

Şekil III

 Aralarındaki uzaklık  d ve  kütleleri  m1 , m2  olan iki 
gezegenin birbirine uyguladığı çekim kuvveti kütle-
lerin çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın kare-
siyle ters orantılıdır. Bu nedenle;

 F1 = (sabit) · ·

d

M m

2
 = F  ise

 F2 = (sabit) · 
d

M m2 ·

2
 = 2F

 F3 = (sabit) · 
( )

·

d

M m

d

M m F

2

2

4

2

2

·

2 2
= =

 bulunur.  Buna göre  F2 > F1 > F3  olur.

Yanıt D dir.

5. Dünya'nın kütlesiyle karşılaştırıldığında, bizim ve 
binaların kütleleri çok küçüktür. Dolayısıyla bizim 
ve binalar arasındaki çekim kuvveti, Dünya ile ara-
mızdaki çekim kuvvetinin yanında ihmal edilir. Bu 
nedenle binaların bize uyguladığı çekim kuvvetini 
hissetmeyiz.

Yanıt B dir.

6. Yerküre Güneş'e biraz daha yakın olsaydı atmosfer 
daha sıcak olurdu. Bundan dolayı atmosfer daha 
geniş olurdu. Atmosfer içindeki tanecikler daha ge-
niş bir hacim içinde olacağından yerkürenin atmos-
feri daha küçük bir ortalama özkütleye sahip olurdu.

Yanıt E dir.

7. Saydığımız ve sayamadığımız gök cisimlerinin kü-
resel olmalarının nedeni, çekim kuvvetidir. Örneğin, 
Dünya'mızı ele alalım. Herşey birbirini çektiği için 
Dünya'nın köşeleri de birbirini çekmiştir. Böylece 
Dünya yaklaşık küre biçimini almıştır.

Yanıt A dır.


