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TEST NO: 510 
1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / FİİLLER (EYLEMLER) I 
2. DERSİN KONUSU: KİMYA / RADYOAKTİVİTE – X IŞINLARI 
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510                

AÇIKLAMA: Sevgili gençler, aşağıdaki soruları çözerken Türkçe anlama, kavrama, çözümleme ve yorumlama yeteneğinizi 

geliştirirken 2. DERSİN KONUSU ile unuttuklarınızı hatırlama, belleğinizde olanları güncelleme fırsatı bulacaksınız.   

 Bu soruların yazarı, hatalı bulduğunuz soruları öğretmeninizle paylaşmanızı istiyor. Kolay gelsin. 

 
1. Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir. 
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi fiil (eylem) değildir? 
A) Işın etkinliği de denen radyo aktiflik ne anlama gelir? 
B) Radyo aktiflik atom çekirdeğinin kendiliğinden parçalanmasıdır 
C) Radyo aktiflik çekirdek tepkimesi sırasında ortaya çıkar 
D) İnsan vücudundan geçtiği gibi, birçok nesnenin de geçebilir 
E) Yalnızca toprağın, kayaların ve özellikle kurşundan rahatça geçemez 
 
2. Fiillere kip eklerinden sonra –idi ,-imiş, -ise ekeylemlerinden biri getirilerek bileşik eylemler yapılır. Hikâye, rivayet, 
şart adını alan bileşik eylemler, iki kip ekinin üst üste gelmesi durumudur 
Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun eylem vardır? 
A) Radyasyon yayan nesneler, radyoaktif olarak adlandırılıyor 
B) Çevremizde her zaman için bir miktar radyasyon vardır 
C) Fakat çevremizdeki radyasyonun belli sınırı aşıyorsa 
D) İnsan sağlığına zarar verir, hatta ölümlere yol açabilir 
E) Radyasyon özel makinelerle kontrol altında üretilir. 
 
3. Doğal radyasyon, uranyum gibi bazı kimyasal elementler ile uzay boşluğunda yer alan yıldızlar ve bazı nesneler 
tarafından üretilir. Bazı nesnelerin radyoaktif özellikleri bir saniyeden çok daha kısa sürüyor, bazılarının ise binlerce yıl 
sürebilir. Canlılar radyoaktif ortamlardan uzak durmalıdır. 
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Geniş zaman kipiyle çekilmiş fiil var. 
B) İstek kipiyle çekilmiş fiil var. 
C) Gereklilik kipiyle çekilmiş fiil var. 
D) Kurallı bileşik fiil var. 
E) Şimdiki zamanla çekilmiş fiil var. 
 
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, diğerlerinden farklı bir kiptir? 
A) Radyasyon özel makineler sayesinde de üretilebilir 
B) Bu makinelere Siklotron, doğrusal veya parçacık hızlandırıcı adı verilir 
C) Bazı bilim adamları deney amaçlı radyasyonu üretebilmek için kullanırlar. 
D) Tıpta kullanılan röntgen cihazları az miktarda X ışını üretiyorlar 
E) Bunlar insan vücudunun iç kısımlarının görüntülenmesini sağlarlar 
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik zamanlı eylem yoktur? 
A) Nükleer silahlar çok hızlı bir şekilde yüksek miktarda radyasyon ortaya çıkarıyorlar 
B) Atom bombası da denen nükleer silah, 1945’de Hiroşima ve Nagazaki’ye atılmıştı 
C) Bloklar arasında meydana gelen Soğuk Savaş’ın temelini bu silahlar oluşturmasaydı 
D) Nükleer savaş tehditleri uzun yıllar boyunca devam etmeyecekti 
E) İnsanlık için bu denli korkutucu bir silah keşke hiç yapılmasaydı 
 
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, ek fiil (isim fiili) ile çekimlenmemiştir? 
A) Nükleer reaktörler elektrik üretmek için kullanılmaktadırlar 
B) Keşke bunlar da çevreye daha az miktarda radyasyon yaysalar 
C) Bu nedenle radyasyonun sızmasını önleyecek tedbirler alınmaktadır 
D) Bu reaktörlerin parçaları ve atıkları büyük sorun oluşturmaktadır 
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E) Bazı parçalar, binlerce yıl çevreye radyoaktif zarar verebilmektedir 
 
8. (I) Eğer kararlı bir çekirdek bazı taneciklerle bombardıman edilirse yapay radyoaktiflik meydana gelmektedir. (II) 
Bombardımanı yapan taneciklerin enerjisi yeteri kadar büyükse çekirdek bunlarla birleşerek yeni bir çekirdek oluşturur. 
(III) Eğer bu yeni oluşan çekirdek kararsızsa radyoaktif bozunmaya uğrar. (IV) Örneğin, 12C çekirdeği enerjisi arttırılmış 
protonlarla bombardıman edilirse radyoaktif hale gelir. (V) Yapay çekirdek tepkimeleri de tıpkı doğal tepkimeler gibi 
tepkime sırasında enerji almakta veya vermektedir 
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? 
A) I. – III. 
B) II. – IV. 
C) IV. – V. 
D) I. – V. 
B) III. – IV. 
 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çekimli fiil (kip) değildir? 
A) Yapay çekirdek tepkimeleri, kimyasal tepkimelerden şu farkları gösterir 
B) Atomdaki proton, nötron sayıları değişir 
C) Toplam madde miktarında çok az olsa da ölçülecek kadar değişme olur 
D) Tepkimeler yalnızca o izotopa özgüdür 
E) Çekirdek tepkimeleri ile tabiatta bulunmayan elementlerin izotopları sentezlenebilir 
 
10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, tür bakımından "eylem" değildir? 
A) X ışınları, bilinen ışık ya da radyo dalgalarına gibi elektro manyetik ışınımlardır 
B) Öbür ışınım türleri gibi X ışınları da, boşlukta yol almaya başlarlar 
C) Ancak bazı maddelerin içinden geçebilen enerji dalgalarından oluşur 
D) X ışınları, morötesi ışınları ile gamma ışınları arasında kalırlar 
E) X ışınlarını 1895'te bulan Alman Wilhelm Conrad Röntgen’dir 
 
11. (I) X ışınlarını 1895'te Alman Wilhelm Conrad Röntgen bulmuş. (II) Bu yüzden bu ışınlara Röntgen ışınları da denir. 
(III) Röntgen, havasının çoğu boşaltılmış bir vakum lambasının için*den geçirdiği elektrik akımıyla deney yaparken iki olay 
gözlemledi. (IV) Bunlardan birincisi, katottan (eksi kutup) anota doğru, çok küçük parçacıklardan oluştuğu düşünülen 
ışınların aktığı ve bu ışınların lambanın öbür ucuna sıvanmış fosfor katmana çarptığında, camda yeşil bir flüorışıma 
yarattığıydı. (V) Aslında bu, o dönemde bilinen bir olguydu. 
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi, tür bakımından ötekilerden farklıdır? 
A) I. – III. B) II. – IV.  
C) IV. – V. D) I. – V. 
A) III. – IV. 
 
12. Röntgen’in asıl bulundu? Akım geçişi sırasında vakum lambasında garip bir ışınımın oluştuğunu bulmasıydı. Deneyi 
yaptığı tezgâhın üzerinde, lambanın yakınlarında, baryum platinosiyanür bileşiğiyle kaplı bir ekran vardı; lamba siyah 
kâğıtla kaplı olduğunda bile bu ekranın üzerinde bir flüorışıma oluşuyordu. Röntgen bu ışımaya, lamba üzerindeki yeşil 
flüorışıma bölgesinden siyah kâğıdı geçip gelen ışınların yol açtığı sonucunu çıkardı. Ayrıca, lamba ile ekran arasında yer 
alan cisimlerin gölgelerinin de ekranın üzerine düştüğünü fark etti ve buradan da bu ışınların bazı maddelerden siyah 
kâğıttaki kadar kolay geçmediği sonucuna ulaştı. Bununla Nobel Fizik Ödülü aldı. 
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Geniş zamanın hikâyesi var. 
B) Bilinen geçmiş zaman kipi var. 
C) Şimdiki zamanın hikâyesi var. 
D) Ek fiille almış yüklem var. 
E) Yarımcı fiille yapılan bileşik fiil var. 
 
13Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki bir eylemde ünlü daralması olmuştur? 
A) X ışınlarının elektro manyetik enerji dalgaları olduğu 1912'de kanıtlandı 
B) X ışınları bazı özellikleriyle ışık ya da radyo dalgalarına benziyor 
C) Ancak, X ışınlarının dalga boyu öbürlerinden çok daha kısa oluyor 
D) X ışınlarının çok yüksek enerjiye sahip oldukları da biliniyor 
E) Bu ışınların maddenin içine işleyebilmesi de bu özellikten kaynaklanıyor 
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14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinin kökü, ötekilerden farklıdır? 
A) X ışınları, vakum lambasındaki hedefin elektronlarla bombardıman edilmesi sonucu elde edilir 
B) X ışınlarının maddenin içine işleyebilen gücüne "sertlik" denir 
C) Bu ışınların bilindik sertliği başlıca iki şeye bağlıdır 
D) Bunlardan birincisi, lambadaki kalmış havanın ya da gazın miktarıdır 
E) İkinci etken tüpe uygulanan gerilimin şiddeti, yani elektrik basıncıdır 
 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik fiil vardır? 
A) X ışınları radyolojide çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde yararlanılır 
B) Sanayide dökümlerin ve kaynaklanmış parçaların sağlamlığı denetlenir 
C) Yolcu valizlerinde yasadışı bir maddenin bulunup bulunmadığını anlaşılır 
D) Eski ressamların değerli yapıtları sahtelerinden kolayca ayırt edilebilir 
Genetik bilimde hücrelerdeki maddelerin değişim hızını artırmak için kullanılır 
 


