Grup 1- SORULAR
1.Sibernetik terimini ilk kez kim kullanmıştır?
a)Andre Ampere
b) Albert Einstein
c)Andre Silva
d)Graham Bell
e)Oktay Sinanoğlu
2.Yapay zekâ hangi yıllar da ortaya çıkmıştır?
a)1956
b)1988
c)1834
d)1900
e)1940
3.Aşağıdakilerden hangisi yapay zekânın uygulama alanlarından biri değildir?
a)Sınırlama
b)Teknoloji
c)Fizyoloji
d)Doğal dil işleme
e)Muhakeme
4.’’Yapay zekâ insanlığın son buluşu olacak’’ sözünü diyen ünlü fizikçi kimdir?
a)Michael Faraday
b)Galileo Galilei
c)Murat Çavuş
d)Stephen Hawking
e)Feza Gürsey
5.Sibernetik biliminin kırılma noktası ne zaman olmuştur?
a)2.Dünya Savaşı
b)1.Dünya Savaşı
c)Kosova Savaşı
d) 2.Balkan Savaşı
e)Trablusgarp Savaşı
6.Yapay zekâ nerelerde kullanılır?
a)Sanal Asistanlar
b)Oyunlar
c)Akıllı Arabalar
d)Güvenlik Sistemleri
e)Hepsi
7.Yapay zekâ jargonun da ‘sokak dâhisi ’olarak anılan yapay zekâ ürünü hangisidir?
a)IPsoft Amelia
b) Amazon Echo
c) Google Home
d) Chatbotlar
e) Google Çeviri

8.Sibernetiğin kullanım alanlarından değildir?
a)Genetik
b)İnformasyon teorisi
c)Haberleşme
d)İstatistik makineleri
e)Halı fırçası
9. Hangisi sibernetiğin kullanım alanlarındandır?
a)Gazete
b)Diş fırçası
c)Kurşun kalem
d)Telgraf
e)Sanal Asistanlar
10.Yapay zekânın olumsuz örneklerinden biri değildir?
a)Dünyada robotlaşmanın artması
b)İnsan gücünün azalması
c)Zamandan tasarrufun sağlanması
d)İşsizlik oranının artması
e)İnsanların bilinçsiz olması
1. Yapay zeka nedir açıklayınız?
Yapay zaka doğadaki tüm canlıların davranılarından ve en üstünü olan insanın davranış
biçiminden esinlenerek böyle davranan sistemleri modelleme çalışmasının genel adıdır.
2 .Yapay zeka ve sibernetiğe 5 adet örnek veriniz?
Robotlar, Tıpta Tanı, Satranç oynama programı, Konuşma tanıma sistemi, Dilbilgisi
kontrolü
3. Sibernetik nedir? Kısaca tanımlayınız Örnek veriniz.
Kelime anlamı güdüm bilimi olan sibernetik , insani mudahaleye gerek duymadan dış
dünyanın gereksinimlerine göre hareket eden yapay ve biyolojik sistemlerin bütünüdür.
İnformasyon Teorisi, haberleşme… Vs.
4. Günümüzde sibernetik sisteme neden ihtiyaç duyulmaktadır.?
Günümüzde sibernetik sisteme ihtiyaç cok fazladır çünkü sibernetik sistemler bir nevi
ısı düzenleyicidirler.Yapılan fabrikalarda, endüstriyel robotlarda ,uzay araçlarında ısı
düzenleyici ihtiyaç vardır.
5. Sibernetik sistemler nasıl biyolojik olabilirler . Örnekler ile açıklayınız.
Sibernnetik sistemler yapay oldukları gibi biyolojikte olabilirler. Örneğin vücut içi
sıcaklığını düzenleme yolu ,şekerli yiyecekler yedigimizde insülin salgılanmasında ki
artış gibi geri bildirimler sibernetik sisteme örnektir.
6. Yapay zekada MACHINE LEARNING kavramını açıklayın.
MACHINE LEARNING makinenin sağlanan veriler ile mantıklı ve rasyonel sonuçlar
türetmesini sağlayan algoritmalardır.

GRUP 2 - SORULAR
1.Bor elementinin simgesi nedir ?
A.) Ba
B.) Br
C.) B
D.)Bor
E.)Fe
CEVAP: C
2.Aşağıdakilerden hangisi ticari açıdan en önemli bor madeninden biri değildir ?
A.) Tinkal
B.)Kolemait
C.)Kernit
D.)Üleksit
E.)Oksijen
CEVAP:E
3.
I.Cam
II.Seramik
III.Tarım
IV.Deterjan
Yukarıdakilerden hangileri bor mineralinin kullanım alanlarındandır?
A.)I ve IV
B.)I ve II
C.)I ve III
D.)I,II ve IV
E.)I,II,III, ve IV
CEVAP:E
4.Aşağıdakilerden hangisi rafine bor ürünlerindendir?
A.)Boraks dekahidrat
B.)Altın
C.)Petrol
D.)Doğalgaz
E.)Demir
CEVAP:A
5.Bor minerali yardımıyla tarım sektöründe bitkilerin gelişiminde önemli rol oynayan
ürün hangisidir?
A.)Etidot-67
B.)Etibor-48
C.)Etidot-60
D.)Çinko borat
E.)Boroksit
Cevap:A
6.Bor elementinin atom numarası kaçtır?
A.)3
B.)5
C.)7
D.)9
E.)10
CEVAP:B

7.Bor elementi periyodik cetvelde hangi grupta yer alır?
A.)1A
B.)2A
C.)3A
D.)5A
E.)6A
CEVAP:C
8.Ülkemiz bor mineralinin ne kadarına sahiptir?
A.) %15
B.)%30
C.)%45
D.)%55
E.)%75
CEVAP:E
9.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki bor madeni yataklarından biri değildir?
A.)Kütahya- Kestelek
B.)Balıkesir-Biğadiç
C.)Kütahya-Emet
D.)Eskişehir-Kırka
E.)Konya-Ilgın
CEVAP:E
10.Bor minerali ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır ve ilk kez nerede kullanılmıştır ?
A.)4000 sene önce Tibet
B.)1000 sene önce Roma
C.)2000 sene önce Mısır
D.)100 sene önce Amerika
E.)300 sene önce Rusya
CEVAP:A
1.SORU: Bor mineralinin kullanım alanları nelerdir?
CEVAP: Bor minerali cam, tarım, kimya, deterjan, seramik, polimerik malzemeler, metalürji,
nanoteknolojiler, otomativ ,enerji ve elektronik, iletişim, uzay ve hava araçları, askeri araçlar ve
yakıtlar, inşaat sektörlerinde kullanılmaktadır.
2.SORU: Bor mineralinin önemi nedir?
CEVAP: Borun yanıcı fakat tutuşma sıcaklığının yüksek olması, yanma sonucunda kolaylıkla
aktarılabilecek katı ürün vermesi ve çevreyi kirletecek emisyon açığa çıkarmaması ulaşım
araçlarında bir avantaj olarak kabul edilir.
3.SORU: Dünyanın en büyük bor rezervi bizde ise, neden bundan zengin olamıyoruz ?
CEVAP: Dünya ekonomisinin genel büyüme eğilimi paralelinde 2003 yılından bu yana artış
eğiliminde bor ürünleri talebi , ekonomik kriz nedeniyle 2009yılında ciddi bir azalma
göstermesinin ardından, 2010 yılında tekrar canlanma sürecine girmiştir. Ancak , tarihsel olarak
dünya bor tüketimi genellikle yıllık %1-2 gibi düşük sayılan oranlarda değişim göstermekte olup
, daha büyük büyüme oranları ancak genel ekonomik büyüme paralelinde olabilmektedir.
Bundan dolayı bor madeni geleceğin bir umudu olarak umudu olarak önemini korumaktadır.
4.SORU : NEDEN ETİ MATİK BOR TEMİZLİK ÜRÜNÜ KULLANMALIYIZ?
CEVAP: Boratlar, bir çok farklı şekillerde çamaşır deterjanları, ev veya endüstriyel tipi
temizleyiciler ile kişisel bakım ürünlerinde kullanılır. Bu uygulamalarda, boratlar; leke çıkarma
işlemini kolaylaştırma ve ağartma, enzimleri stabilize etme, alkali tamponlama sağlama suyu
yumuşatma ve sürfaktan kullanılan malzemenin performansını artırmak gibi hizmetler
vermektedir. Aynı zamanda kişisel bakım ürünlerinde bakteri ve mantarların kontrol edilmesine
yardımcı olur.
5.SORU: DÜNYA BOR MADENİ YATAKLARI HANGİ BÖLGEDEDİR?
CEVAP:

-Güney-Batı ABD’nin Mojave Çölü
-Güney-Merkezi Asya’da Alpine Kuşağı(Türkiye’nin yer aldığı)
-Güney Amerika’nın Andean Kuşağı
-Doğu Rusya
GRUP 3 - SORULAR
-Dokudaki suyun moleküler hareketinden görüntü elde edilir
–Beyin dokusunun fonksiyonel durumu incelenmektedir.
-Kalp,damar,akciğer,böbrek,karıniçidamarlarıdetaylışekildeincelenir
SORU 1:Yukarıdaki verilen MR çeşidi aşağıda hangi şıkta doğru verilmiştir?
A-)Beyin MR-Difüzyonla ağırlıklı MR-Kalp ve damar sistemi MR
B-)Beyin MR-Perfüzyon MR-Prostat MR
C-)Meme MR-Prostat MR-Fonksiyonel MR
D-)Prostat MR-Anjiyografi MR-Fonksiyonel MR
E-)Difüzyon ağırlıklı MR-Beyin MR-Vucüt MR
Cevap:E
SORU 3:MR'ı kimlere önerilmelidir?
A)Baş ağrılarısı olanlara
B)Nörolojik rahatsızlıklara
C)Beyin tümöründen şüphelenilen hastalara
D)Göğüs ve iç organ hastalıklarına
E)Omurga problemi olmayan hastalara
CEVAP : E

SORU 4:Ultrason hangi alanlarda kullanılmamalıdır?
A)Hamilelerde bebeğin sağlık durumuna yönelik taramalar
B)Kalbin çalışma düzenindeki olası aksaklıkların tespiti
C)Çeşitli kan değerleri araştırılmasında
D)Safra kesesi taşları ve hastalıklarının tespiti
E)Meme ve yumuşak dokularda oluşan tümörlerin araştırılması
Cevap:C
SORU 5: aşağıdakilerden hangisi ultrason çeşitlerinden birisi olamaz ?
A) Transvajinal Ultrason
B) 4 Boyutlu Ultrason
C) Doppler Ultrason
D) Açısal Ultrason
E) 3 Boyutlu Ultrason
Cevap : D
SORU 6:Araştırma geliştirme çalışmaları arasında Taramalı Elektron Mikroskobu
alanlarda kullanılmaz ?
A) Tıp
B) Sanayi
C) Biyoloji
D) Sosyoloji

hangi

CEVAP:D
SORU 7: Taramalı Elektron Mikroskobu ‘nun avantajları arasında değildir ?
A) Çözme gücü
B) Çözme derinliği
C) Büyütme
D) Numune hazırlanması kolay
E) İletken numune
CEVAP:E

SORU 8:Röntgen çekimi sonrasında hangisi insan vücudunda oluşabilecek olumsuz etkiler
arasında yer almaz ?
A) Radyasyon
B) Saç dökülmesi
C) Gözde görme zayıflığı
D) Derinin zarar görmesi
E) Kansere yol açar
CEVAP:B
SORU 9: MR odasına girmeden önce nelere dikkat edilmelidir ? neden?
Metalpara, kalem, yüzük gibi eşyalarla girmesi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Çünkü yüksek
çekim gücü metal cisimleri kurşun hızına çıkarabiliyor.
SORU 10:keşfedilmesinden bir hafta sonra …., karısının elinin alyansını ve kemiklerini
açıkça ortaya koyan bir …… fotoğrafı çekti.
Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Thomas edison-uv ışını
B)röntgen-x ışını
C) alexander graham bell-a ışını
D) hans albert Einstein-ışınlar
E) röntgen-y ışını
Cevap :B
SORU 11: Sintilasyon Nedir Ne İçin Kullanılır ?
Cevap : Radyasyonun varlığının anlaşılması duyu organları ile mümkün olmadığından,
algılanması ve ölçümleri radyasyona hassas cihazlar ile yapılır. Radyasyonun ölçülmesinin
temeli, radyasyon ile maddenin etkileşmesi esasına dayanır. Bu maksatla geliştirilmiş olan
aygıtlara genel olarak radyasyon dedektörü adı verilir.

SORU 12:Tomografi ile MR arasındaki fark nedir?
-Tomografi görüntülemede genellikle x ışınlarını yani radyasyonu kullanırken MR’de
manyetik alanlı radyo dalgaları kullanılır?
-MR daha çok beyin ,omurilik hastalıkları,sporcu yaralanmaları,kas iskelet
sistemi.nörolojik hastalıklar gibi rahatsızlıkların teşhisi için kullanılmaktadır.Tomografi ise
kesitsel 3 boyutlu görüntü almak için kullanılmaktadır.
-Tomografi MR’ye göre daha hızlı sonuç vermektedir.

SORU 13:Çocuk ve bebeklerde nasıl tomografi çekilir?
Sakinleştirici ilaç kullanılabilir.Görüntü netliği için hareketsiz durmak
gerekmektedir.Çocuk ve bebeklerde bunun sağlanması zor olduğu için sakinleştirici verilir.
1.MR sesinden rahatsız olan hastalar MR cihazına uygun kulaklık kullanabilir.
2.Kapalı alan korkusu olan hastalar açık MR çekilebilir.
3.Kalppili,protezi olan hastalar MR odasına girmeleri tehlikeli ancak saat,yüzük,küpesi olan
hastaların MR'a girmelerine sakınca yoktur.
4.Göğüs ve iç organ rahatsızlıklarında ,kalp hastalıklarında mevsimsel hastalıklarda (nezle
grip gibi)MR çekilir
SORU 14: Yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 1ve 4
D) 1,2 ve 3
E) 2,3 ve 4
Cevap:A
SORU 15:Röntgen çekim tekniklerinden beş tanesini yazınız.
-Baş Yüz Grafileri
-Vetabra Grafileri
-Abdomen ve Pelvis Grafileri
-Üst Ekstremite Grafileri
-Toraks Grafileri
GRUP 4 - Sorular
1)Yenilenebilir enerji kaynakları “doğa dostu” enerji kaynaklarıdır. Aşağıda verilenlerden
hangisi doğa dostu enerji kaynaklarının özelliklerinden değildir?
A) Çevreye zarar vermezler
B) Hava kirliliği oluşturmazlar
C) Belirli bir süre sonra tükenir sonra tekrar oluşur
D) Dalga enerji yenilenebilir enerji kaynaklarındandır
Cevap : c
2)Enerji ihtiyacımızın bir kısmını fosil yakıtlardan elde etmekteyiz. Fosil yakıtlar ile ilgili ;
1. Kömür, petrol ve doğalgaz fosil yakıt örnekleridir.
2. Sera etkisine yol açan gazların miktarını arttırır.
3. Temiz enerji kaynaklarıdır.
Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I VE 2
C) 2 VE 3
D) 1,2 VE 3
CEVAP : C
3) Çernobil kazası ilk nükleer kaza mıydı?
CEVAP: Çernobil, sonuçları itibariyle Fukuşima ile birlikte tarihin en büyük nükleer
felaketlerinden biri ancak ilk kaza değil. Öncesinde İngiltere ve ABD’de yaşanan büyük kazalar
vardı.
4) Çernobil kazası kaç yılında ve nerede yaşandı ?
Cevap: Günümüzde Ukrayna'ya bağlı olan Pripyat şehrinin yakınlarındaki Çernobil nükleer
santralinde, 26 Nisan 1986'da korkunç bir patlama yaşandı.
5) I. Fosil yakıtlar
II. Rüzgar

III. Güneş
Yukarıda verilenlerden hangileri enerji üretiminde kullanılır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Cevap: e
6)Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi odun, bitki atıkları, gübre gibi bitkisel ve
hayvansal ürünlerin oluşturduğu bir enerji türüdür?
A) Güneş enerjisi
B) Rüzgar enerjisi
C) Biyokütle enerjisi
D) Jeotermal enerji
E) Nükleer enerji
Cevap: c
7) 20. yüzyılın en büyük nükleer kazası nerede meydana gelmiştir?
a)- Adana
b)- New York
c)- Çernobil
d)- Yeni Delhi
Cevap: c
8)
Çernobil hangi ülkenin sınırları içindedir?
a)- ABD
b)- İtalya
c)- Kore
d)- Ukrayna
Cevap: d
9)Ülkemizde son yıllarda ısınma, seracılık gibi alanlarda sıkça kullanılan ve kaynağını
yeraltı sularından alan temiz enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jeotermal
B) Nükleer
C) Hidrolik
D) Dalga
E) Gelgit
Cevap:a
10) I. Çevre koşullarına göre üretim şekillerinin değişmesi
II. Her yerde aynı verim yüzdesi ile üretilmesi
III. İhtiyaçlara göre kullanım alanlarının değişkenlik göstermesi
Yukarıdakilerden hangileri alternatif enerji kaynaklarının ortak özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
cevap:c

11) Temiz enerji kaynakları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Hidroelektrik santraller, termik santraller kadar çevreyi kirletmez.
B) Okyanus ve denizlerde yer değiştiren su kütlelerinin potansiyel ve kinetik enerjisinden
elektrik enerjisi elde edilebilir.
C) Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal kaynaklar ve güneş, yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
D) Güneş enerjisinin dezavantajlarından birisi maliyetinin yüksek olmasıdır.
E) Hidroelektrik üretiminde kullanılan barajlar çevrede önemli değişikliğe neden olur.
cevap : d
12) Radyasyon Türkiye’ye geldi mi?
Cevap: Çernobil’den gelen Sezyum-137 yüklü radyoaktif bulutlar tüm dünya gibi Türkiye’yi de
etkiledi. 2 Mayıs sabahı önce Trakya’dan giriş yaptılar. 3 Mayıs sabahı yoğunluğu daha yüksek
radyoaktif bir dalga Sinop üzerinden Doğu Karadeniz’e doğru ilerledi. 5 Mayıs günü ise yeni ama
daha yoğun sezyum-137 içeren radyoaktif bulutlar tüm kuzey kıyısını etkisi altına aldı, İç
Anadolu ve Ege Bölgesi’ne doğru ilerleyerek tüm Türkiye’yi etkiledi. Yağış olan yerlerde
etkisinin arttığı, bu yüzden de Karadeniz’i daha derinden etkilediği, özellikle çaylarda radyasyon
ölçümleri yapıldığında ortaya çıktı.
13) I. Termik santrallerden elde edilen enerji
II. Jeotermal enerji
III. Rüzgar enerjisi
Yukarıdaki enerji türlerinden hangileri çevre dostu enerji türlerinden değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III
cevap: a
GRUP 5 – Sorular
1 ) Aşağıdakilerden hangisi çocuklardaki teknoloji bağımlılığı belirtisidir?
A ) Zekâ seviyesinin artması.
B ) Dil ve konuşma becerilerinde gerilik meydana gelir.
C ) El ve göz koordinasyonu gelişir.
D ) Çocuğun arkadaşları ile ilişkisi gelişir.
E ) Çocuğun büyüdükçe dikkat seviyesi gelişir.
Cevap: B
2 ) Teknoloji ile çok fazla vakit geçiren çocuklar da aşağıdakilerin hangileri gözlemlenir?
1) Depresyon
2) Dikkat eksikliği
3) Kaygı bozukluğu
4) Zekâ gelişimi
A ) 1, 2 ve 4
B ) 2, 3 ve 4
C ) 1 ve 2
D ) 2 ve 4
E ) 1, 2 ve 3
Cevap: E
3) Aşağıdakilerden hangisi telefon, bilgisayar ve tabletlerin sağlığa zararlarından değildir?
A) Kalp rahatsızlıkları
B) Boyun ağrısı
C) Obezite
D) Miyop
E) Bacak ağrısı
Cevap: E
4)Telefonların sağlığa zararını önlemek için verilen önlemlerden hangisi yanlıştır?
A)Telefonla konuşurken kulaklıkla konuşmalıyız.
B)Gözümüze yakın tutmamalıyız ve mavi ışık filtresi kullanabiliriz.
C)Telefonlarımızı yakın mesafede taşımalıyız.
D)Uyuduğumuz ortamda bulundurmamalıyız.
E)Kullanırken çok fazla eğilmeyip başımızı dik tutmalıyız.
Cevap: C

5)Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların insanlara verdiği zararlardan biri değildir?
A)Bağımlılık yaptığı için zaman kaybına neden olur
B)İnsanların anti sosyal olmasına neden olur
C)Başında uzun süre hareketsiz kalmak birçok hastalığa neden olur
D)Bilgisayarda sürekli oyalanmak zihni bozar
E)Bilgisayarların yenilenmesi ve eskilerinin çevreye atık olarak atılması
Cevap: E
6)Aşağıdakilerden hangisi telefonların insanlara sağladığı kolaylıklardan birisi değildir?
A)Konuşma ve mesajlaşma özelliği
B)Kolay internet erişimi
C)internet özelliği sayesinde banka
D)Sosyal medya kullanımı ve bağımlılık
E)Kamera, defteri, pusula gibi faydalı uygulamalar
Cevap: D
7)Aşağıdakilerden hangisi teknoloji bağımlılığına yol açabilecek durumlardan biri değildir?
A) Aile içi problemler yaşama ve kaliteli vakit geçirememe
B) İnsani ilişkiler kurma ve sürdürme hususunda iyi olmama
C) Sosyal ilişkilerinde kendini ifade ederken rahat olma
D) İçe kapanık ve asosyal olma
E) Bireyin sosyalleşebileceği arkadaş çevresinin veya ortamının olmaması
Cevap: C
8)Aşağıdakilerden hangisi teknoloji bağımlılığının psikososyal zararlarından biridir?
A) Kendini halsiz hissetme
B) Yeme düzeninde bozulma
C) Gözlerde yanma
D) Beğenilmeme kaygısı
E) Maddi kayıplar
Cevap: D
9)Aşağıdakilerden hangisi teknoloji bağımlılığının tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri
değildir?
A) Bilişsel davranışçı terapi
B) Sanat terapisi
C) Gerçeklik terapisi
D)Etkin disiplin terapisi
E) Kişisel, grup veya aile terapisi
Cevap: E
10) Telefon tablet bilgisayarların gözümüze verdiği zararı önlemek için verilen önlemlerden
hangisi yanlıştır?
A)Gözlerimizi sürekli kırparak kurumasını engellemek.
B)Gözümüze yakın tutmamak.
C)Ekran ışığını kısmak
D)20-20-20 kuralı uygulamak
E)Sürekli ayni noktaya odaklanmak
Cevap: E

KLASİK SORULAR
1)Çocuklarda teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için ne yapılmalıdır?
Cevap: Ailelerin bu durumda mutlaka çocuk ve ergen psikiyatri uzmanından yardım almaları
gerekmektedir.

2)Büyük ekranları telefonların etrafa yaydığı madde nedir?
Cevap: Karbon ( C )
3)Teknoloji bağımlılığının tedavisinde kullanılan gerçeklik terapisini açıklayınız.
Cevap: Bireyin sorumluluk alma, gerçeklerle yüzleşme gibi becerileri edinmesine yardımcı olmak
ve bireyin bir kimlik edinmesini sağlamaya çalışmaktır.
4)Tablet telefon ve bilgisayarın sağlığa zararları nelerdir? 4 madde yazınız.
Cevap: Gözlerde kızarıklık, baş ve boyun ağrısı, meme kanseri, kulak ağrısı
5)Telefonun insanlara faydalarından üç tanesini yazınız.
Cevap:
1.Yakınlarımızla kolay iletişim kurarız.
2.Inter erişimi sayesinde hızlı ve çabuk bilgi ediniriz.
3.Not defteri, kamerası, ses kaydedici uygulamaları hayatınızı kolaylaştırır.
4.Banka işlemlerini kolayca gerçekleştirmek.
GRUP 6- SORULAR
1- Aşağıdakilerin hangisi parçacık hızlandırıcıların kullanım alanı değildir?
A) Protein modelleme
B) Küresel miras*
C) Malzeme araştırmaları
D) Hadron terapisi
E) Kültürel miras
2-Aşağıdakilerden hangisi CERN’de yapılan deneylerden birisi değildir?
A) Gargamelle kabarcık odasındaki nört akımların keşfi
B) Elektromanyetizma deneyi*
C) UA1 ve UA2 deneylerinde W ve Z bozonlarının keşfi
D) NA48 deneyinde doğrudan CP ihlalinin keşfi
E) Antihidrojeni 15 dakikadan fazla sürdürme deneyi
3- Aşağıdakilerden hangisi hızlandırıcıların alt başlıklarından biri değildir?
A) Alternatif akım
B) Döndürgeç akım
C) Nükleer enerji*
D) Elektrostatik
E) Eş zamanlayıcı
4- Aşağıdakilerden hangisi elektrostatik hızlandırıcıların çalışma prensibine dayanır?
A) Bir elektirik motoru tarafından hareket ettirilen kayış sayesinde elektirik yüklerinin küre
üzerinde biriktirilmesi
B) Manyetik alanda dairesel hareket yapmakta olan yüklü bir parçacığın hızının değişmesine
rağmen dönme frekansının sabit kalması
C) Parçacıkları manyetik alan sayesinde bir dairesel yörüngede hareket ettirme
D) Elektrik yükleri,doğru akım kaynağına bağlanarak yüklenen bir fırça sayesinde hareket eden
kemerin üzerine bırakılır ve kemer üzerinde küreden küreye taşınır.
E) Yüklü parçacıkların sabit bir potansiyel farkından geçirilerek hızlandırılması*
5- Manyetik alanda dairesel hareket yapmakta olan yüklü bir parçacığın hızının değişmesine
rağmen dönme frekansının sabit kalması vardır.
Yukarıda verilen açıklama aşağıda verilen hangi hızlandırıcı prensibini açıklamaktadır.
A) Döndürgeç hızlandırıcı*
B) Radyo frekansı
C) Eş zamanlayıcı
D) Alternatif akım
E) Elektrostatik

6- Aşağıda CERN hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuarıdır.
B) CERN’ de evrendeki en küçük parçacıklar hakkında araştırmalar yapılır.
C) Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcı merkezidir.
D) Enerjiyi ve maddenin formlarını inceleyerek,evrenin nasıl çalıştığı hakkında bilgi
öğrenmek amacıyla kurulmuştur.
E) Çernobil nükleer kazası burada olmuştur.*
7- CERN’de yapılan çalışmaların ortak amacı nedir?
A) Evreni yok etmektir.
B) Evren hakkındaki bilgileri kısıtlamaktır.
C) Evren hakkındaki dini görüşleri çürütmektir.
D) İnsanoğlunun evren hakkındaki bilgisini arttırmaktır.*
E) Evrenin sorgulamayı uygun görmemektir.
8- CERN’un kurucu ülkelerinden değildir?
A) Fransa
B) İsviçre
C) İtalya
D)İsveç
E)Afrika*
9- Türkiye’nin CERN’DE yer aldığı projelerden değildir?
A) ATLAS
B) CMS
C) AMS
D) CAST
E) TAEK*
1-Parçacık Hızlandırıcı nedir?
Elektron, pozitron, proton, anti-proton gibi yüklü parçacık demetlerinin belirli bir amaç
çerçevesinde belirlenen bir enerjiye ulaşıncaya kadar hızlandırılmasını sağlayan aygıtlardır.
2-CERN’ün kuruluş amacı nedir?
CERN, enerjiyi ve maddenin formlarını inceleyerek, evrenin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla
bilgi öğrenmek amacıyla kurulmuştur.,
3-CERN deneyi nasıl yapılmıştır?
Deneyde yuvarlak biçimindeki tüplerin içerisine zıt yönlü proton parçacıkları yerleştirerek
hızlandırılır. Zıt yönde hızlandırılan bu parçacıklar daha sonradan birbirleriyle çarpıştırılarak
küçük bir enerji patlaması meydana getirilir. Bu patlama sırasında ortaya çok büyük bir enerji
açığa çıkar.
4- Parçacık hızlandırıcıların kullanım alanlarında 5 tanesini yazınız.
 PROTEİN MODELLEME
 HADRON TERAPİ
 İYON İMPLANTASYONU
 ENERJİ
 MALZEME ARAŞTIRMALARI
 POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ
 KÜLTÜREL MİRAS
 ELEKTRİK SANTRALLERİNİN GAZ EMİSYONUNUN KONTROLÜ
5- Türkiye’nin Cern’de yer aldığı projelerden 3 tanesini yazınız.
ATLAS, CMS, ALICE, ISOLDE, RD51, CAST, AMS, CLIC, LHC

