
Öğrencinin Adı Soyadı: Fatih Töre Öğrencinin Numarası 150102080 

Sınıfı ve Şubesi 3/A Anlattığı Bilim İnsanı Wilhelm Conrad Röntgen 

    

1)  Kutuplanmış bir yalıtkan hareketinin, bir akımla aynı manyetik etkileri gösterdiğini açıkladı. 

2) X ışınlarının bir doğru boyunca yatıldığını, yansıma ve kırılmaya uğramadığını, elektrik veya manyetik 

alanların etkisiyle yön değiştirmediğini ispatladı. X ışınlarının, cisimlerin içinden geçme kabiliyetlerini 

inceledi ve bu ışınların havayı iyonlaştırdığını ortaya çıkardı. 

3) Tarihteki ilk tıbbi X ışını radyografisini de (Röntgen filmi)  deneyleri sırasında bulmuştur. 

4) 1898 yılında tıpta fizik tedavide kullanılmak üzere X ışınları üreten bir aygıt geliştirdi. 

5)  

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru:  I)Kutuplanmış bir yalıtkan hareketinin, bir akımla aynı manyetik etkileri gösterdiğini açıklamıştır. 

II) X ışınlarının mucidi olarak bilinir. 

III) Tıpta büyük önemi olan ve günümüzde de kullanılan röntgen cihazını icat etmiştir. 

 

Yukarıda sıralanmış olan buluşlar aşağıda verilen bilim adamlarının hangisine  aittir? 

A)NİKOLA TESLA 
B)MICHAEL 

FARADAY 

C)ALBERT 

EINSTEIN 

D)WILHELM 

CONRAD R. 
E)ALFRED NOBEL 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Nurcan Demir Öğrencinin Numarası 170102001 

Sınıfı ve Şubesi Mat/1A Anlattığı Bilim İnsanı ARŞİMET 

    

1)Sıvıların basıncı bilimini yaratmış,sıvıların kaldırma kuvvetini bulmuştur. 

2)Matematik ve fizik araştırmaları için kullanılan sonsuz küçükler hesabını bulmuştur. 

3)Eğrisel düzlem şekillerinin alanlarını ve eğrisel yüzeylerle sınırlı cisimlerin hacmini veren genel 

yöntemler keşfetmiştir. 

4)Astronomi ,sıvı ve katıların mekaniği üzerine çalışmalar yapmıştır. 

5) 

    

Soru:Aşağıdakilerden hangisi arşimetin yaptığı çalışmalardan biri değildir? 

A)Sıvıların 

kaldırma 

kuvvetini 

bulmuştur. 

B)Eğrisel yüzeylerle 

sınırlı cisimlerin hacmini 

hesaplamıştır. 

C)Fizik 

araştırmaları için 

kullanılan sonsuz 

küçükler hesabını 

bulmuştur 

D)Kuantum fiziği 

hakkında 

çalışmalar 

yapmıştır. 

E)Sıvı ve katıların 

mekaniği üzerine 

çalışmalar 

yapmıştır. 



Öğrencinin Adı Soyadı: Sema KARANFİL Öğrencinin Numarası 170102003 

Sınıfı ve Şubesi 1-A  Anlattığı Bilim İnsanı Aziz SANCAR 

    

1)Texas üniversitesinde Moleküler biyoloji dalında doktora yapmıştır.  

2)Nobel kimya ödülü alan ilk ve tek Türk bilim adamıdır.  

3)Nobel Kimya Ödülüne layık görülmesinin sebebi DA onarımı ile ilgili yaptığı araştırmaları olmuştur. 

4) Maxicelli ( büyük hücre ) ve DNA onarım mekanizmasını bulmuştur  

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu : 

 

Soru: Aziz SANCAR 'ın  nobel kimya ödülüne layık görülmesinin sebebi nedir ?  

 

 

A)Maxicelli  

bulması  

B)DNA onarım 

mekanizmalarıyla ilgili 

yaptığı araştırmaları  

C)Kalıtımla ilgili 

yaptığı 

araştırmalar  

D)GDO’lu ürünler  

ile ilgili yaptığı 

araştırmalar 

E)Moleküler 

Arabulucu ‘ ‘yu 

bulması  

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Gülbahar Gülümser Öğrencinin Numarası 170102006 

Sınıfı ve Şubesi 1. Sınıf A şubesi Anlattığı Bilim İnsanı Farabi 

    

1)Farabi ilimleri metafizik , matematik , ve fiziki ilimler olarak üçe ayırmıştır. 

2) Farabi İdeal Kent Halkının Görüşleri adlı Kitabında güçlü bir kişiliğin , sağlıklı bedenin , sağlıklı bir aklın , 

sağlıklı güçlü bir ruhun , sağlam bir ahlakın nasıl olacağını anlatmıştır. 

3)Farabi birçok görüşüyle Kuran ve hadislerle bildirilen iman esaslarını ayırmıştır. 

4)Ses olayının ilk mantıklı açıklamasını yapmıştır. Havadaki titreşimlerin dalga uzunluklarına göre azalıp 

çoğaldığını deneylerle yapıp keşfetmiştir. Ve sazı icat etmiştir. 

5)Farabi özellikle insan bedenindeki tüm organların tanınması hastalıkların çeşitlerinin bilinmesi ilaçlarla 

ilgili detaylı bilgilere sahip olunması konularına önem vermiştir  

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru:Ses olayının ilk mantıklı açıklamasını yapan ve müzik aletlerinden sazı icat eden bilim insanı kimdir? 

A)Alı Kuşçu B)El Cezeri C)Piri Reis D)Farabi E)İbni Sina  



Öğrencinin Adı Soyadı: Gurbet BENEK Öğrencinin Numarası 170102007 

Sınıfı ve Şubesi 1/A Anlattığı Bilim İnsanı İbni cessar 

    

1)Cüzzam hastalığını bulmustur.  

2)Tunusta doğmuştur. 

3)Kitapları latince Yunanca ve İbraniceye çevrilmiştir.  

4)Kitaplarının ağırlığı  10 ton kadardır. 

5)cessarin  kitabını Konstantin isimli bir kitap korsanı kendine mal etmiştir.  

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru)Cüzzam hastalığını bulan bilim insanı kimdir? 

A)İbni sina B)konstantin C)İbni hatip D)Aziz sancar E)ibni cessar 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: KEVSER AĞAH  Öğrencinin Numarası 170102009 

Sınıfı ve Şubesi 1-A Anlattığı Bilim İnsanı STEPHEN HAWKİNG  

    

1) Çok yetenekli fizikçilere verilen unvan olan Lucasian  Profesörlük unvanı,  Cambridge Üniversitesi’nce 

Newton ve Dirac ‘tan sonra bir de Hawking’e verilmiştir. 

2) Genel Görelilik kuramının Big Bang ile başlayıp karadeliklerle sonlandığını gösterdi. Bu sonuç Kuantum 

Mekaniği ile Genel Görelilik Kuramının birleştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyordu. Bu buluş 20. yüzyılın 

ikinci yarısının en büyük buluşuydu.  

3)Hawking , asıl şöhreti bir fenomen haline gelen ve milyonlarca satan “Zamanın Kısa Tarihi” adlı kitapla 

yakaladı. Bu kitap 4 yıldan fazla bir sürede çok satanlar listesinde kaldığı için Guinness Rekorlar Kitabı’na 

girdi.  

4)Einstein ‘dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilen Stephen Hawking her 

şeyin başlangıcının bir “tekillik” olduğunu ispatlayarak ,ilk kez Allah’ ı tanımlayan bilim insanıdır. 

5)Karadeliklerin aslında tamamen kara olmadığını , radyasyon yayıp buharlaştıklarını ve görünmez 

olduklarını keşfetti. Bu keşif Hawking Radyasyon’ u adını aldı 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ünlü fizikçi Stephen Hawking ‘ e ait bir özellik değildir? 

A)Lucasian 

Profesörlük unvanı 

almıştır. 

B)Einstein sonra 

gelen en parlak 

teorik fizikçi olarak 

görülür. 

C)Uzayda en fazla 

kalıp araştırma 

yapan bilim 

insanıdır.  

D)”Zamanın Kısa 

Tarihi ” adlı kitabı 

çok satmıştır. 

E)Karadelikler ile 

ilgili keşfi 

“Hawking 

Radyasyon “u adını 

almıştır.  



Öğrencinin Adı Soyadı: Elif ÖNERYILDIZ  Öğrencinin Numarası 170102011 

Sınıfı ve Şubesi 1-A Anlattığı Bilim İnsanı 
İBN-İ SİNA 

 

    

1)Tıp alanında zekası ve buluşları  

2)Mükemmel bir sistemle kurulmuş felsefesi 

3)Felsefe,astronomi,fizik,kimya,tıp,matematik ve müzik gibi alanlarda seçkin olması  

4)el kanuni fit tıp,el işarat vel tembihat, 

Fililmulahlak,kitabüşşifa gibi önemli eserlerin yazarı olması  

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: l-Tıp alanında önemli buluşlar yapan  

             II- Dünyaca ünlü tıp kitabının yazarı olan 

             III- Felsefe alanıyla da yakından ilgilenen bilim insanı kimdir? 

A)Aydın sayılı 

 
B)ibn-i sina 

C)ibn-i 

hayyam 
D)Ali kuşçu 

E)Descartes 

 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Elif ÇİÇEK  Öğrencinin Numarası 170102013 

Sınıfı ve Şubesi 1-A Anlattığı Bilim İnsanı Piri Reis 

    

1)Piri Reis bir kartograf ,  deniz bilimleri üstadı ve Osmanlı tarihinde izler bırakmış bir kaptandır. 

2)1513 yılında gerçeğe en yakın ilk dünya haritasını çizdi.(Amerika kıtasını gösteren harita ) 

3)Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabını, denizcilere klavuz amacıyla hazırlamıştır.(1521 ve 1526 yıllarında) 

4)1528 yılında ikinci dünya haritasını çizdi. 

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru:İlk dünya haritasını çizen ünlü Osmanlı kaptanı kimdir? 

A)Takiyüddin B)Akşemseddin C)Piri Reis  D)Kâtip Çelebi  
E)İbrahim 

Müteferrika  

 



 

Öğrencinin Adı Soyadı: Gizem Merve Esen Öğrencinin Numarası 170102015 

Sınıfı ve Şubesi 1-A Anlattığı Bilim İnsanı NİKOLA TESLA 

    

1) Tesla alternatif akımı ve X ışınlarını bulmuştur. 

2) Elektrik üzerine yaptığı sayısız deneyler ve buluşları vardır. Kendisine ait patent aldığı 700 buluşla en 

çok patent sahibi kişi olarak dünya tarihine geçmiştir 

3) Nobel ödülünü reddetmiş tek (fizik) bilim adamıdır. 

4) Nikola Tesla ilk defa elektriğin bir kaynaktan çevreye yayılarak kablosuz ve çok yüksek miktarlarda 

iletilebileceğini söylemiştir. Daha sonra yaptığı deneylerde bunu göstermiştir 

5) ”Yıldız Savaşları” projesine ilham kaynağı olmuştur. 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: “Nobel “ ödülünü Edison ile paylaşmayı reddeden, “Yıldız Savaşları ” projesine ilham kaynağı olan , 

X ışınları ve alternatif akımın mucidi fizikçi kimdir ? 

 

A) Albert Einstein 

 

B) Isaac Newton 

 

C) Nikola Tesla 

 

D) Wilhelm 

Röntgen 

 

E) Michael Faraday 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Bilal Arslan Öğrencinin Numarası 170102019 

Sınıfı ve Şubesi 1\A Anlattığı Bilim İnsanı Mıchael Faraday 

    

1)Fizik ve kimya bilginidir. 

2)Elektolizin temellerini atmıştır 

3)1831 senesinde elktromanyetik indüksiyonu buldu  

4)Elektrik jeneratörünü bulmuştur  

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru:Aşağıdakilerden hangisi Micheal faraday'ın özelliklerinden biri değildir.? 

 

A) Fizik ve kimya 

bilginidir. 

B)Elektrolizin 

temellerini 

atmıştır. 

C)1831 senesinde 

elektromanyetik 

indüksiyonu 

bulmuştur. 

D)Periyodik cetveli 

bulmuştur. 

E)Elektrik 

jeneratörünü 

bulmuştur. 



Öğrencinin Adı Soyadı: Zeynep Deniz Öğrencinin Numarası 170102025 

Sınıfı ve Şubesi 1A Anlattığı Bilim İnsanı Edwin Hubble 

    

Bilim insanının bilinmesi gereken en önemli özelliği (En az üç en fazla beş tane) 

1)Samanyolu galaksisi dışında başka gökadaların olduğunu keşfetmiştir ve 1925 yılında ilk gökada 

sınıflandırmasını yapmıştır.  

2)Evrenin hızla genişlediğini bulmuş ve Hubbble yasasını ortaya koymuştur. 

3)Einstein, Hubble’dan 10 yıl önce ortaya koyduğu genel görecelik teorisiyle evrenin ya genişlediğini ya 

da daraldığını ileri sürmüştür.Ama o dönemdeki bilim insanları bunu reddedince kendi bildiğinden 

şaşmıştı.Kendisini akılsızlıktan kurtardığını düşündüğü için de Hubble’a teşekkür etmek istemiş ve Wilson 

dağına çıkmıştır.  

4)Bigbang teorisinin en büyük ispatçılarındandır. 

5)Hale adında bir uzay teleskobu yapımına başlamıştır ama yapımı 2.Dünya savaşı nedeniyle yarım 

kalmıştır.Eğer bu teleskop tamamlansaydı 40 yıl boyunca dünyanın en büyük teleskobu olacaktı. 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru:Evreni genişleten adam olarak bilinen ve kendisine şahsen teşekkür etmek için Wilson dağının 

tepesine kadar tırmanan Einstein`den teşekkür alan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Richard 

Feynman 
B)Robert Wilson 

C)Stephen 

Hawking 
D)Edwin Hubble 

E)Neil deGrasse 

Tyson 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Mehmet Şerif Zümrütkal Öğrencinin Numarası 170102027 

Sınıfı ve Şubesi 3-A (İNTİBAK) Anlattığı Bilim İnsanı LEONHARD EULER 

    

1) Modeɾn matematik teɾminolojisinin yaɾatıcısıdır. 

2) Fonksiyon kavɾamı ve onun yazımını tanımlamıştıɾ.   

3) Tɾigonometɾik fonksiyonlaɾ için sin, cos ve tan tanımlamalarını yapmıştır. 

4) Euler e sabiti ile formüller yazan ilk kişidir. 

5) Asal sayıların sonsuz tane olduğu sonucuna vardı. 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ EULER’İN BULUŞLARINDAN DEĞİLDİR? 

A)TRİGONOMETRİK 

FONKSİYONLARI 

TANIMLAMA 

B)F(X) KAVRAMINI 

YAZMA 

C)E SABİTİ’ Nİ 

BULMA 

D) ASAL SAYILARIN 

SONSUZ TANE 

OLDUĞUNU 

BULMA 

E)MODÜLER 

ARİTMETİK’İ 

BULMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Sefa SARIBAŞ Öğrencinin Numarası 170102049 

Sınıfı ve Şubesi 1-A mat Anlattığı Bilim İnsanı Gregor Mendel 

    

1)Kalıtım biliminin öncüsü 

2)Mendel kanunlarının mucidi 

3)Botanikçi ve papaz 

4) 

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: Genetik biliminin temelini ilk ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Heisenberg B)Mendel C)Lamarck D)Ketllewel E) Albert Einstein 

Öğrencinin Adı Soyadı: Esra PARLAK Öğrencinin Numarası 
                             

170102045 

Sınıfı ve Şubesi 1-A  MATEMATİK Anlattığı Bilim İnsanı Louis Pasteur 

    

1)Pasteur, mikropları keşfeden ve mikropların hastalıklara sebep olduğunu öne süren Fransız 

mikrobiyolog, kimyagerdir. 

2)Hastalıkları önlemek  için kullanılan aşı yöntemini geliştirdi. Kuduz, şarbon, kolera aşılarını buldu ve 

bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlere son verdi. 

3)Fermantasyon üzerine çalıştı. Mayalanma (Fermente) olayına da mikropların sebep olduğunu 

buldu. 

4)Kendi adıyla bilinen PASTÖRİZASYON yöntemini bulmasıyla  yemeklerin uzun süre bozulmadan 

kalabilmesini sağladı. 

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru:  Kuduz, şarbon ve kolera gibi çeşitli hastalıkların aşısını bulan, pastörizasyon (mikroplardan 

arındırma) yöntemini keşfeden ve bu gibi mikroplarla yaptığı çalışmalarla bilinen Fransız kimyager 

kimdir? 

A)Alexander Fleming B) Robert Koch C) Paul Ehrlich D)Louis Pasteur E) Edward Jenner 



Öğrencinin Adı Soyadı: Melik Fırat Öter Öğrencinin Numarası 170102051 

Sınıfı ve Şubesi 1-A Anlattığı Bilim İnsanı John Nash 

    

1)Nash dengesini buldu. 

2)Matematik temalı bilgisayar oyunları yaptı. 

3)20 sene akıl hastanesinde şizofreni tedavisi gördü. 

4)150 yıllık ekonomi dengesinin formülünü değiştirdi. 

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: Aşağıdakilerden hangisi John Nash‘e ait bir özellik değildir? 

A) 150 yıllık 

ekonomi 

dengesinin 

formülünü 

değiştirdi. 

B)20 sene akıl 

hastanesinde 

şizofreni tedavisi 

gördü. 

C) Nash 

dengesini buldu. 

D) Matematik 

temalı bilgisayar 

oyunları yaptı. 

E)Matematik dalında 

Nobel ödülü almıştır. 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Zeynep Yorgun Öğrencinin Numarası 170102055 

Sınıfı ve Şubesi 3-A Anlattığı Bilim İnsanı EL-CEZERİ 

    

1)Dünya tarihinin ilk robotunu yapmıştır. 

2)İlk su dağıtım sistemini kurmuş ve su sistemi ile Şam’a camilere ve hastanelere su verilmesini 

sağlamıştır. 

3)Günü 24 saate ayırmıştır. 

4)Bilgisayarın dayandığı sistemin ve sibernetik biliminin temellerini atmıştır. 

5)Enerji kaynağı, yönetim mekanizması ve geri besleme sistemlerinin tümünü su, buhar gücü ve itiş gücü 

ile yapmıştır. 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: 1100-1200 yılları arasında yaşamış dünya bilim tarihinin ilk robotunu yapan, sibernetiğin babası 

olarak anılan ve lakabını yaşadığı şehirden alan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gelenbevi İsmail 

Efendi 
B) Batlamyus C) İbni Batuta D) El-Cezeri E) El-Kindi 



 

Öğrencinin Adı Soyadı: Hasan Tefrul Öğrencinin Numarası 170102059 

Sınıfı ve Şubesi 1\A Anlattığı Bilim İnsanı Cahit ARF 

    

1)Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliğini göstermiştir. 

2)Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında değişmezler ortaya koymuştur. 

3) Arf değişmezi , Arf halkaları isimli teoremleri literatürde yerini almıştır. 

4) “Hasse-Arf Teoremi” adı ile anılan teoremi matematik bilimine kazandırmıştır. 

5)  

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliğini gösteren bilim adamı 

aşağıdakilerden hangisidir?  

 

 

A) Ali Nesin B) Ömer Hayyam C) Cahit Arf D) Ali Kuşçu E) Kerim Erim 

Öğrencinin Adı Soyadı: Meyrem Akdağ Öğrencinin Numarası 
170102057 

Sınıfı ve Şubesi 1.sınıf A şubesi Anlattığı Bilim İnsanı Isaac Newton  

    

1)Yerçekimi kanununu buldu. 

2)1671 yılında ilk aynalı teleskobu icat etti. 

3)Evrensel kütle çekim yasasını buldu. 

4)Günümüzde mühendislik hesaplarında, en teknolojik projelerde kullanılan hareket kanunlarını buldu. 

1687 yılında yayınlanan kitabında mekaniğin temelini atarak tarihe önemli bir bilimsel kitap sunmuştur.  

 

5)Işığın yedi rengini ve beyaz Işığın renkli bileşenlerine  ayrıştırılabileceğini keşfetti. Böylece optik adı 

verilen yeni bir bilim dalının temelini de atmıştır.  

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru:Yerçekimi kanununu bulmasıyla ünlü olan , evrensel kütle çekim yasasını bulan ve fizikteki üç önemli 

hareket yasasını bulan İngiliz fizikçi , matamatikçi ,ilahiyatçı ve tüm zamanların en büyük bilim adamı 

kabul edilen ünlü bilim adamı kimdir?   

A)Isaac Barrow B)Leibniz C)Robert Hooke  D)Isaac Newton  E)Albert  Einstein 



Öğrencinin Adı Soyadı: Helin KAYA Öğrencinin Numarası 170102061 

Sınıfı ve Şubesi 
1-A 

(matematik) 
Anlattığı Bilim İnsanı 

Carl Friedrich GAUSS 

    

1)birden n ye kadar sayıların toplamını bulmak için   (n)×(n+1)÷2 formülünü bulmuştur. 

2)düzgün onyedigenin çizilme metodunu buldumuştur. 

3)ceres adı verilen gezegenciğin yöründesini bulmuştur. 

4)matematik bilimlerin kraliçesidir sözünü söylediği için matematiğin prensi ünvanını almıştır. 

5)beyni şu anda da Götingen Üniversitesi tıp fakültesinde bulunmaktadır 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: “düzgün onyedigenin çizilme metodunu bulmuş ve mezarına çizilmesini istemiştir.” Bahsi geçen 

bilim insanı kimdir? 

A)EULER 
B)GAUSS 

C)RİEMANN D)LEİBNİZ E)TURİNG 

 

Öğrencinin Adı 

Soyadı: 
Ferda Nazlıcan ALTINAY Öğrencinin Numarası 

170102065  

Sınıfı ve Şubesi 1/A Anlattığı Bilim İnsanı Albert Einstein  

    

1)Madde ve enerji ilişkisini veren ünlü E=mc2 denklemini bulmuştur.  

2)İzafiyet teorisini bulmuştur.  

3)Einsten, kuatum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji alanlarına önemli katkılar sağlamıştır 

4)Bulduğu fotoelektrik olayı ile Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştır.  

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru:I) E=mc2 denklemini bulmuştur.  

II) İzafiyet teorisini bulmuştur.  

III) Bulduğu fotoelektrik olayı ile Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştır.  

Yukarıda anlatılan bilim insanı hangisidir?  

A)Stephen Hawking B)Isaac Newton C)Albert Einstein  D)Galileo Galilei 
E)Luis Victor 

Broglie 



Öğrencinin Adı Soyadı: 
SILA ZEYNEP BOĞAZ 

 
Öğrencinin Numarası 

170102071 

 

Sınıfı ve Şubesi 1-A Anlattığı Bilim İnsanı ALAN TURİNG 

    

1)Matematik ve kriptoloji alanına büyük katkısı olan ve bilgisayar biliminin temelini atan ünlü bilim adamı 

Alan Turing’ tir. 

2)Bilgisayar algoritmasını simule etmeye yarayanve kendi icadı soyut bir düzenek olan Turing Makinesi 

kavramını ortaya atar. 

3)Apple’ın logosu olan ısırılmış elmanın, Alan Turing’in ölmeden önce yediği siyanürlü elmayı temsil ettiği 

iddia edilmektedir. 

4)Alan Turing kriptoanaliz ekibinin başındayken, Alman şifrelerini kırmak için farklı yöntemler geliştirir ve 

Enigma cihazı tarafından üretilen şifreleri kırmaya yarayan Bombe isimli bir elektromekanik makinenin 

tasarımına katkıda bulunur. 

5)Yapay zekanın temellerini atmıştır ve turing testini geliştirmiştir. 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: 

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ünlü bilim adamı Alan Turing ile ilgili değildir? 

 

A) Bilgisayar 

biliminin 

temelini 

atmıştır 

 

B) Apple 

logosunun 

ilham 

kaynağıdır. 

 

C) Word 

programının 

kurucusudur. 

 

D)Yapay zeka ve 

Turing testini 

geliştirmiştir. 

 

E)Enigma cihazı tarafından 

üretilen şifreleri kırmaya 

yarayan bombe isimli bir 

makinenin tasarımında 

bulundu 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Hacı Yusuf Demiralp  Öğrencinin Numarası 170102105 

Sınıfı ve Şubesi 1/A Anlattığı Bilim İnsanı ÖKLİD 

    

1)Geometrinin babası olarak bilinmektedir 

2)elemanlar adlı önemli kitabı vardır 

3)Geometride sık sık kullandığımız 5 aksiyomu vardır 

4)Öklid bağıntısını bulmuştur 

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: Elemanlar kitabının yazarı ve öklid bağıntısını bulan ve aynı zamanda geometrinin babası olarak 

bilinen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)EULER B)GAUS C)ÖKLİD D)PİSAGOR E)DESCARTES 



Öğrencinin Adı Soyadı: MESUT AĞRAK Öğrencinin Numarası 
 

170102070 

Sınıfı ve Şubesi 3-A Anlattığı Bilim İnsanı LEONARDO FİBONACCİ 

    

1) Hint Arap sayı sistemi bulmuştur. 

2)FİBONACCİ SAYI DİZİSİNİ BULMUŞTUR. 

3)ALTIN ORANI BULMUŞTUR. 

4) 

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru:Hint Arap sayı sistemi bulup avrupa ya kazandıran ve   ,1 1 2 3 5 8 13 21 …. şeklinde giden bir sayi 

dizisini bulan bilim adamı kimdir? 

 

A)Leonardo davinci B) El cebir 
C)Leonardo 

fibonacci  
D)bernoulli  E)chuch euler 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Nevin  Can Öğrencinin Numarası 140102031 

Sınıfı ve Şubesi 4-A Anlattığı Bilim İnsanı BRAHMAGUPTA 

    

1)Brahmagupta matematik ve astronomi üzerine teorik Brahmasputha-Siddhanta ile daha çok 

uygulamaya yönelik  Khandakhadyaka adlı iki önemli esere sahiptir 

2) Brahmagupta sıfır ile işlem yapmanın kurallarını ilk olarak veren bilim insanıdır. 

3)İki açısı verilen dörtgenin genel formulu Brahmagupta’nın formülünden yararlanarak geliştirilmiştir 

4)Kanıtları verilmediği için Brahmagupta’nın matematiğinin nereden türetildiği bilinememektedir. 

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: Aşagıdakilerden hangisi sıfır ile işlem yapmanın kurallarını ilk olarak veren bilim insanıdır? 

A) Brahmagupta B)El Harezmi 
C)Leonardo 

Fibonacci 
D)Ömer Hayyam E)El Cezeri 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Hindu%E2%80%93Arabic_numeral_system


Öğrencinin Adı Soyadı: Bünyamin Günay Öğrencinin Numarası 160102040 

Sınıfı ve Şubesi 4-A Anlattığı Bilim İnsanı CAUCHY 

    

1) Analize yakınsaklık ölçütünü getirerek analizi sıhhate kavuşturan bilim insanıdır. 

2) Olasılıklar analizi ve gruplar kuramının kurucusudur. 

3) Karmaşık fonksiyonlar kuramını geliştiren bilim insanıdır. 

4) "İnsanlar gelip geçer, fakat eserleri kalır" sözü Louis Cauchy ‘e aittir. 

5)  

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru:  

I. Analize yakınsaklık ölçütünü getirerek analizi sıhhate kavuşturan bilim insanıdır. 

II. Olasılıklar analizi ve gruplar kuramının kurucusudur. 

III. Karmaşık fonksiyonlar kuramını geliştiren bilim insanıdır. 

 

Yukarıda çalışmaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fibonacci  B) Cauchy  C) Laplace  D) Newton  E) Hilbert 

 

Öğrencinin Adı Soyadı: Leyla Rozerin VURAL Öğrencinin Numarası 140102084 

Sınıfı ve Şubesi 4/A Anlattığı Bilim İnsanı Bernouli’ler 

    

1) Diferansiyel ve integral hesaplarını Avrupa’da yaymışlardır. 

2) 3-4 nesilde  8-10 matematikçi  yetişmiştir. 

3) Gazların kinetiği kuramını bulmuşlardır. 

4) Astronomi, coğrafya ve matematik alanlarında büyük çalışmalar yapmışlardır. 

5) 

    

Yukarıdaki özellikleri içeren çoktan seçmeli  (test) sorusu 

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Bernouli’lerin özellikleri arasında yer almaz? 

A) Diferansiyel ve integral hesaplarını Avrupa’da yaymışlardır. 

B) 3-4 nesilde  8-10 matematikçi  yetişmiştir. 

C) Gazların kinetiği kuramını bulmuşlardır. 

D) Astronomi, coğrafya ve matematik alanlarında büyük çalışmalar yapmışlardır. 

E) Doğuştan müzisyendirler. 

A) B) C) D) E) Doğru yanıt 

 


