7. SINIF FEN BİLİMLERİ
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Sevgili öğrenciler,
Soruları olduğu kadar etkinliği ve konu anlatımları da yeni nesil olan
Dergi Konseptinde Yeni Nesil Defterlerimizi daha yakından tanımak için
bu sayfayı incelemeden geçmeyelim lütfen!

Tİ

HÜCRELENMİŞ
ADIMLAR

DERGİ
KONSEPTİNDE
ANLATIM

WIN
Konunun anlatıldığı sayfalarda
önemli bilgilerin yer aldığı,
öğrencilere değer katacak “win”
alanları oluşturulmuştur.

N

KAVRATICI
ETKİNLİKLER

EK

Kolay öğrenmeyi sağlamak için
üniteler, hücrelere ayrılmış ve bu
hücrelere ADIM ismi verilmiştir.

R

Üniteleri adımlara bölmekle
yetinmedik, adımlardaki konu
anlatımlarının daha kalıcı hale
gelmesi için konunun hemen
arkasına öğretmen eşliğinde
veya bireysel kullanıma uygun
pekiştirici uygulama ve
etkinlikler eklenmiştir.
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MR
ÖZELLİĞİ

Dergi Konseptinde Yeni Nesil
Defterlerimizi belki her zaman
yanınızda taşıyamazsınız ama
üniteleri size bir çırpıda kuş
bakışı inceleme fırsatı sağlayan
MR özelliği ile infografikler her
daim cebinizde.

Defterde baştan sona sabit
bir şablon kullanmak yerine
her sayfayı kendi özelinde
tasarlayıp “bir sonraki sayfa
nasıl?” merakı uyandıracak
dergi tadında konu anlatımlı
sayfalar hazırlanmıştır

ADIM
TESTLERİ
Her adımın sonuna
öğrenme - kavrama
düzeyinden analiz - sentez
düzeyine, tüm öğrenim
basamaklarını ölçen test
soruları konulmuştur.
Analiz – sentez düzeyindeki
sorular “Yeni Konsept
Sorular” şablonu ile kullanımınıza sunulmuştur.

İNFOGRAFİK
DESTEĞİ
Sınavlara hazırlanırken
geçmiş konulara bakmak
veya genel tekrar etmek
isteyenler için ünite
başlarında; üniteyi görsel
olarak özetleyen
İNFOGRAFİKLER
hazırlanmıştır.
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ADIM - 05: Kütle ve Ağırlık İlişkisi
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Ünite
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SAF MADDE VE KARIŞIMLAR
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154 - 201
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İÇİNDEKİLER

Ünite

Ünite

Maddenin Tanecikli Yapısı
Saf Maddeler
Karışımlar
Karışımların Ayrılması
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ
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Ünite

3 - 40
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Ünite

ADIM - 01: Uzay Araştırmaları
ADIM - 02: Güneş Sistemi Ötesi : Gök Cisimleri
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Ünite

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ

ADIM - 13:
ADIM - 14:
ADIM - 15:

Işığın Soğurulması
Aynalar
Işığın Kırılması ve Mercekler

CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
ADIM - 16:
ADIM - 17:

İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

202 - 238

ELEKTRİK DEVRELERİ
ADIM - 18:
ADIM - 19:

Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Elektrik Akımı

239 - 261

262 - 264

Cevap Anahtarı

GÜNEŞ SİSTEMİ
VE ÖTESİ

			
ADIM – 02

Syf. 6 - 23

Güneş Sistemi Ötesi :
Gök Cisimleri
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Uzay Araştırmaları
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ADIM – 01

Ö

			

Tİ

EK

01
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ÜNİTE

Syf. 24 - 40
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İNFOGRAFİK

ÜNİTE - 1

YILDIZIN DOĞUMU
Nebula
(Bulutsu)

Düzensiz

R

Sarmal

Süper Dev

Tİ

yıldız

yıldız

Çubuklu sarmal

Nötron yıldızı /
Pulsar

Beyaz cüce

Düzensiz

Eliptik

Sarmal

biçimlerine göre

Gezegenimsi Bulutsu

EK

Süpernova

Eliptik

Çubuklu sarmal

Kızıl Dev

Galaksi

olarak da
adlandırılır.

Gök ada

da bulunur.
da bulunur.

Gök cisimleri

Uzay

ile ilgili
çalışmalardır.

örnektir.

Büyük kütleli
yıldızlar

YILDIZIN ÖLÜMÜ

büyüklüklerine
göre

Yıldız

Kara delik

R

Yangın Tüpü
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Güneş Panelleri
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Küçük kütleli
yıldızlar

Küçük ayı

Atbaşı
bulutsusu

Tarantula
bulutsusu

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ

ABD’de Apollo II adlı
uzay gemisi ile Ay’a
ilk inişi gerçekleştirdi.

Teleskop
açıklığı
Teleskop tüpü

çeşitleridir.
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kullanır.

İlk uzay
istasyonu
kuruldu.
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Radyo
teleskop

Mercekli
teleskop

1977

1969

Uzaya ilk
gönderilen insan
Yuri Gagarin.

1971

1961

ABD Explorer I’i
uzaya fırlattı.

Voyager 2 insansız
uzay aracı en uzak
gezegen olan
Neptün’ü ziyaret
eden ilk uzay aracı
oldu.
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Aynalı
teleskop

Uzaya gönderilen ilk
canlılar iki maymun.

1959

Sovyet Birliği Sputnik - 1
uzay aracını uzaya
göndererek ilk uzay
çalışmalarını başlattılar.

1958

1957

Uzay Araştırmaları

Astronom

Türksat 2A

Uzay araştırmaları

Haberleşme örnektir.
uyduları

destek sağlar.

Uzay teknolojisi

Meteoroloji
uyduları

N

sayesinde gelişmiştir.

çeşitleridir.

Uzay
sondaları

Uzay
istasyonları

Uzay
mekikleri

Yapay
uydular

R

Türksat 4A

Türksat 4B

Astronomi
uyduları

Casus veya örnektir.
keşif uyduları

oluşturur.

Türksat 3A

UZAY KİRLİLİĞİ
1

Ömrünü tamamlamış uydular,
roketlerin uzaya bırakılan üst
aşamaları, uyduların çarpışmaları,
manyetik fırtınalarla oluşan parçalar,
uzay istasyonlarından bırakılan çöpler
yakıt tankları, astronot eldivenleri gibi
parçalar uzay kirliliğini oluşturan
olgulardır.

2

Uzaya gönderilen uzay araçlarının
uzaydan dünyaya dönüşü neredeyse
imkansızdır. Bu uzay araçları dünyaya
dönemedikleri için, bir süre sonra
uzayda infilak ederler. Uzayda
yerçekimi olmadığından ötürü de bu
araçlar sürekli boşlukta ilerlerler.

3

Boşlukta ilerlemeler sonucunda
genellikle bir meteora veya başka bir
maddeye çarparlar.

4

Bu maddeler meteorla çarpıştıktan
sonra meteor yön değiştirerek dünyaya
doğru hızla ilerleyebilirler.

Göktürk-2
Göktürk-1

Türksat 1B

Ö

Uzay kirliliği

görevi
bitenler

Türksat 1C
Türksat 2A
BİLSAT (Gözlem)

UZAY ARAŞTIRMALARI
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Gök cisimlerinin uzaydaki hareketlerini ve
durumlarını inceleyen bilim dalına gök bilimi
(astronomi) denir.



Bu alanda çalışmalar yapan kişilere de gök
bilimci (astronom) adı verilir.



Gök bilimcilerin çalışma alanları uzaydır.

İnsanoğlunun ilk çağlardan beri süregelen merakı, düşünen ve araştırmacı
yapısı hemen her konuda olduğu gibi uzayda araştırma ve inceleme
yapmasına neden olmaktadır.



Uzay araştırmaları en başlarda sadece gözleme dayalı iken 17. Yüzyılda
teleskobun icadı ile gelişmeye ve daha hızlı ilerlemeye başlamıştır.



Teknolojik gelişmelerle birlikte çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını ve uzayda
yapılan çalışmaların Dünya’ya ulaşmasını sağlayan teknolojilere uzay
teknolojisi adı verilir.



Roketler, uydular, uzay sondaları, uzay istasyonları ve uzay mekikleri
uzayın daha kolay ve ayrıntılı incelenmesini sağlar.

EK

Tİ



R

ADIM

R

N

UZAY İSTASYONU


İçerisinde astronotların bulunduğu ve bilimsel çalışmalar yaptıkları uzay araçlarına uzay istasyonu denir.



Uzay istasyonları Dünya’nın yörüngesinde düşük yerçekimi
ortamında biyoloji, kimya, tıp ve fizik gibi alanlarda deney ve
gözlemler yapılan bir laboratuvar olarak çalışmaktadır.



Şimdiye kadar uzayda dört uzay istasyonu kurulmuştur. Bunlar
Salyut-1, Skylab, MİR ve İSS (Uluslararası Uzay İstasyonudur.)



1998 yılında 16 ülke tarafından inşa edilen ‘Uluslararası Uzay
İstasyonu’ görevine devam etmektedir.

Ö

ISS
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ISS bir futbol sahasından daha büyük ve 460 ton ağırlığındadır.



ISS alçak Dünya yörüngesinde Dünya’dan 400 km uzaklıktadır.



ISS’de bugüne kadar 15 farklı ülkeden 200’den fazla kişi zaman geçirmiştir.



ISS’de 6 kişilik mürettebat bulunur.



ISS bir günde Dünya’nın etrafını 16 kere döner.

v

R

UZAY ROKETİ

Roketler havai fişeklerden esinlenerek 20. yüzyılın ikinci yarısında üretilmiştir.



Uzay araçlarını atmosferin dışına taşımak için hazırlanmış uç kısımları sürtünmeyi azaltacak şekilde tasarlanmış
yakıt, motor ve egzozdan oluşan yapılardır.



İlk olarak Sovyetler Birliği tarafından uzaya gönderilmiştir.



Sovyetler Birliği 4 Ekim 1957’de Dünya‘nın yörüngesel uydusu olan Sputnik 1’i bir roket ile fırlatmıştır.



Uzaya uydu ve uzay araçları göndermek için kullanılan insansız araçlardır.



Yüksek hıza sahip olan roketler askeri amaçla da kullanılmaktadır.


Roketler hareketleri sırasında havaya gereksinim duymayan hareket yönünün ters
yönünde sıcak gaz püskürterek hareket eden cihazlardır.



Roketlerin yapısında temel olarak üç kısım bulunur.



Yakıt
Sıvı oksijen



Motor



Birinci kısım roketin genelde üst kısmında bulunan yük kısmıdır. Bu yük kısmında
uydu, uzay istasyonu malzemeleri vb. şeyler taşınabilir. Uzay mekikleri de roketlerin
yükleri arasında olabilir.
İkinci kısım yakıt kısmı; roketin ağırlığının büyük kısmını oluşturur. İçinde yanıcı ve
yakıcı madde tankları bulunur.
Üçüncü kısım ise roket motorunu oluşturan kısımdır.

N

UZAY MEKİĞİ

EK

Yük

Tİ



İlk uzay görevlerinde astronotlar uzaya roketlerin yük kısmında
gönderiliyordu. Bu roketler bir kez kullanılıyordu ve yalnızca 2-3 kişi
taşıyabiliyordu. Bilim insanları uzaya her defasında farklı araçlar
gönderme yerine uzay mekiklerini yapma gereği duydular.



Uzay mekikleri Dünya’nın ilk yeniden kullanılabilen ve büyük
uyduları bile taşıyabilen uzay araçlarıdır.



Uzay mekikleri tıpkı roketler gibi hızla yükselebilen, uçaklar gibi
manevralar yapabilen ve tekrar yere inebilen uzay araçlarıdır.
Bugüne kadar toplam 5 tane uzay mekiği üretilmiş olup
bunlardan ilki 1981 yılında kullanılmaya başlanan Columbia
(Kolumbiya) uzay mekiğidir. Daha sonraki yıllarda NASA
tarafından üretilen Challengir (Çelincır) adlı uzay mekiği ile
uzaya insan çıkarılmış ve ilk uzay yürüyüşü gerçekleştirilmiştir. Challengir 10. uçuşunda kalkışından 73 saniye
sonra infilak etmiştir.

Ö



R
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Discovery, Atlantis ve Endeavor’da bu süreçten sonra
üretilen uzay mekikleridir.

7

UZAY SONDALARI
Bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için ona gönderilen, yakınında uçma, çarpma, yörüngesinde dolaşma veya
üzerine inme gibi görevlerini yerine getiren araçlardır.



Uzay sondaları gönderildiği gök cisimleri hakkında bilgiler toplar ve bu bilgileri Dünya’ya gönderirler.

R



Tİ

Uzay kirliliğini azaltmak ve uzaya gidiş maliyetlerini düşürmek için yapılan çalışmalar sonucu uzaya
fırlatıldıktan sonra tekrar kullanılabilen roketler üretilmektedir.

UZAY TELESKOBU

Uzay teleskopları uzayın derinliklerinin
görüntülenmesini sağlayan en önemli
gözlem araçlarından biridir. Dünya’da
bulunan teleskopların aksine hava şartlarından ve ışık kirliliğinden etkilenmeden doğrudan uzayı gözlemlememizi sağlarlar.



Hubble Uzay Teleskobu günümüzde kullanılan en büyük uzay teleskobudur.



Hubble uzay teleskobu adını Edwin
Hubble’dan alan ve Dünya yörüngesinde
dolaşan bir teleskoptur. NASA ve Avrupa
Uzay Ajansı (ESA) tarafından ortak bir
çalışma ile 1990 yılında Discovery uzay
mekiği tarafından uzaya yerleştirilmiştir.



Uzaydaki dev kara deliklerin varlığını kanıtlamaktan, evrenin yaşına dair tahminleri
geliştirmeye kadar modern gök biliminin
birçok önemli aşamasında Hubble’ın rolü
büyüktür.

R

N

EK



Ö

Tanımlar

Bilim insanları Hubble uzay teleskobundan yaklaşık olarak 2 kat daha büyük olan James Webb
(Cemis Veb) uzay teleskobunu tasarladılar.
Kızılötesi ışığı algılayacak olan James Webb Uzay Teleskobu; NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
ve Kanada Uzay Ajansı’nın (CSA) iş birliğiyle yürütülen bir proje kapsamında üretiliyor. Webb
uzay teleskobu Hubble’dan hem daha büyük hem de Hubble gibi Dünya yörüngesinde değil
Dünya’dan 1.500.000 km uzaklığa konumlandırılabilecek. Bu sayede daha fazla bilgi toplayabilecek. Herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda James Webb Uzay Teleskobu'nun 2021’de
Fransız Guyana’sından uzaya fırlatılması planlanıyor. James Webb Uzay Teleskobu Büyük
Patlama’dan Güneş Sistemi’nin oluşumuna kadar daha birçok konuda önemli bilgiler sağlayacak.
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YAPAY UYDULAR

İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlardır. Yapay uydular hem
Dünya’dan hem de diğer gezegenlerden gözlem yapmamızı sağlar. Ayrıca Dünya yörüngesinde bulunan uydular Dünya
üzerindeki haberleşme ve iletişimi kolaylaştırmaktadır.



Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin haberleşme ve gözlem amaçlı Dünya yörüngesinde uydusu bulunmaktadır.



İletişim, haberleşme, hava durumu tahmini, televizyon yayını, GPS (Küresel Konumlama Sistemi) gibi pek çok alanda
hizmet vermektedir.

N



Türkiye’nin Uzaya Gönderdiği Uydular



Ülkemizin ilk yüksek çözünürlüklü uydusu olan Göktürk-2, 18 Aralık 2012 günü Çin’in Jivguan üssünden uzaya fırlatılmıştır.
Göktürk-2 uydusu herhangi bir kısıtlama olmaksızın Türkiye ve Dünya’nın her yerinden görüntü alma kabiliyetindedir. Bu
şekilde askeri amaçlı olarak ta kullanılmaktadır. Bunun yanında tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik alanında da kullanılmaktadır.
Göktürk-1 uydusu 5 Aralık 2016 günü Fransız Guyanası’ndan uzaya fırlatılmıştır.

Ö



2011 yılında Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT uzaya gönderilmiştir. Yaklaşık 1 yıl sonra
2012 yılının sonlarına doğru Göktürk-2 uydusu yörüngesine oturtulmuştur.

R
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Göktürk-1 yüksek çözünürlüklü optik kamerayla, Güneş’le eş zamanlı yörüngede görev yapacak. Yaklaşık 90 dakikada
Dünya çevresinde bir tur atacak. Uydunun yılda 60 binden fazla görüntü çekme kapasitesi bulunmaktadır. Bu görüntüler
hem askeri hem de sivil çalışmalar için kullanılmaktadır.



RASAT uydusu Türkiye’de tasarlanan ilk yer gözlem uydusudur. 2011 yılında Rusya’dan uzaya fırlatılmıştır. Haritacılık,
afet izleme, çevre, şehircilik ve planlamada kullanılmaktadır.



Türksat-3A-4A ve 4B uydularımız haberleşme hizmetleri ve TV yayınları için yörüngeye gönderilmiştir.



BİLSAT uydusu 2003 yılında uzaya fırlatılan Türkiye’nin ilk uzaktan algılama uydusudur. Haritacılık, afet izleme, çevre,
şehircilik ve planlamada kullanılan uydu 2006 yılında kullanımı sonlanmıştır.



Ayrıca Türksat-1B, 1C, 2A uydularımız görev süresi sona ermiş haberleşme uydularımızdır.
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Türkiye’nin Uzaya Gönderdiği ve Göndereceği Uydular

2003
Bilsat (Tubitak)

2008
Türksat 3A

2009
Rasat (Tubitak)

2011
Türksat 4A
2012
Göktürk I
(1 M)

R

2001
Türksat 2A

Tİ

2012
Göktürk II
(2,5 M)

1996
Türksat 1C
1994
Türksat 1B

EK

2014
Sar Blok I

Ö

R

N

2020
Sar Blok II
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2018
Göktürk III

2015
Türksat 5A

2016
İhbar İkaz
Uydu Sistemi
Blok I

Uzaya fırlatılan ilk
uydu 1957 yılında Sputnik
I uydusudur. Küçük bir uydu
vericisi bulunan Sputnik I ilk
haberleşme uydusu olmuştur.
Daha sonraları ise TV sinyalleri taşıyabilecek şekilde
geliştirilmiştir.

1

Fen Bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerinden uzay teknolojileri sonucunda uzay araştırmaları için kullanılan araçlarla ilgili bilgiler
vermelerini istemiştir.
Öğrencilerin verdikleri bilgilerin hangi uzay aracına ait olduğunu isimlerinin karşısına yazınız.

Uğur

Uğur : ......................................................................

Alya

EK

Merve

R

Dünya yörüngesinde dolaşan içinde
astronotların hem yaşayabildikleri hem
de deneyler yapabildikleri bir ortam
bulunur.

Bir gezegeni veya gök
cismini incelemek için
gönderilen insansız uzay
araçlarıdır.

Tİ

Roketler gibi hızla yükselebilen, uçaklar gibi manevralar
yapabilen ve tekrar yere
inebilen uzay araçlarıdır.

Merve : ...................................................................
Alya : .......................................................................

2

R

N

Ülkemizin uzaya gönderdiği yapay uydu görselleri verilmiştir. Bu uyduların hala aktif olarak görev yapan yer gözlem ve
haberleşme uydularının isimlerini aşağıdaki boşluğa yazınız.

Ö

Türksat 4A

Göktürk 1

Türksat 3A

BİLSAT

Rasat

Türksat 2A

Yer gözlem uyduları :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Haberleşme uyduları :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11

UZAY KİRLİLİĞİ
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzaya çok sayıda roket, uydu, füze ve daha birçok uzay aracı gönderilmiştir.



Bunların her biri bir görevi yerine getirmek amacıyla gönderilmiştir. Ancak görevi sona eren veya parçalanan uzay araçları yeryüzüne dönemeyip uzayda kalmaktadır.



Dünya çevresinde değişik yörüngelerde dönen ve artık hiçbir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliğini
oluşturmaktadır.

R



Roketlerin uzaya bırakılan üst aşamaları
Ömrünü tamamlamış uydular

Patlayan füzeler
Astronot eldivenleri
Yakıt tankları

EK

Uzay istasyonlarından bırakılan çöpler

Tİ

Uyduların çarpışması sonucu oluşan parçalar

Manyetik fırtınalarla oluşan parçalar

Tüm bu maddeler uzay kirliliğine sebep olan etmenler arasında yer almaktadır.



Uzaydaki bu kirlilik için bir an önce önlem alınmazsa uzay araştırmaları zorlaşır, hala görevini yapmakta olan insanlı ve
insansız uzay araçlarına zarar verebilir, Dünya’ya çarparak uzaydaki dengenin bozulmasına neden olabilir ve geri
dönüşü olmayan zararlar verebilir.

N



Ö

R

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da Dünya’nın yörüngesini güvenli ve temiz bir bölge haline getirmek amacıyla Clean Space isimli bir program yürütüyor. Program kapsamında üzerinde çalışılan ve 2023’te hayata
geçirilmesi planlanan e.Deorbit projesinde robot bir kol ya da bir ağ kullanılarak yörünge kalıntılarının
yakalanması düşünülüyor.
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Uzay Araştırmalarının Teknolojiye Sağladığı Katkılar
Uzay teknolojisi uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden
elde edilen örnekleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir.



Bu teknoloji geliştirilirken elde edilen alet ve teknolojiler günlük hayatımızda da kullanılmaya başlanmıştır.



Uzay teknolojisinden günlük hayatta birçok alanda faydalanılmaktadır.

Şeffaf diş teli

Yapay kalp pompası

Bebek mamaları

İtfaiye elbisesi

EK

Alüminyum folyo

Tİ

R



Isı yalıtım malzemesi

Şarjlı aletler

3D yazıcılar

Konum belirleme
cihazları (GPS)

R

N

Güneş enerji panelleri

Kulak termometresi

Ö

Yangın söndürme
tüpü

Kurşun geçirmez
yelek

MR cihazları

Teflon tava
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3

4

EK

Tİ

R

Aşağıdakilerden uzay kirliliğine sebep olan görselleri işaretleyiniz.

Ö

R

N

İnsanoğlunun uzay serüveni, Sovyetler Birliği’nin, 4 Ekim 1957’de
Dünya’nın ilk yapay uydusu Sputnik-1’i uzaya göndermesiyle başladı.
Sputnik-1, Dünya’dan 224 km yukarıda bazı bilimsel deneyler yapmak için
fırlatılmıştı. Sputnik-1’in ardından, uzaya ilk insanlı uçuşu yine Sovyetler
Birliği gerçekleştirdi. 1961 yılında Yuri Gagarin, Vostok-1 adlı kapsül ile,
Dünya’nın etrafını 1 kez dolandı. Sovyetler’in bu önemli başarıları karşısında ABD, o zamanlar daha yeni filizlenen uzay yarışında öncülük şansını
yitirmişti. Ancak, 20 Haziran 1969’da Apollo-11 uçuşu ile ABD, Ay’a ilk kez
insan indirmeyi başararak tarihe geçecek ve uzay araştırmaları alanında
önemli adımların neredeyse tek odağı haline gelecekti. İnsanoğlunun
yaşadığı Dünya’ya “tepeden” bakmaya başladığı o tarihlerden bu yana,
uzay araştırmaları çok hızlı bir gelişim gösterdi. Uzay araştırmaları için
geliştirilen teknolojilerde günlük yaşantımızda önemli yerler bulmaya
başladı. Örneğin; uyduların uzaya fırlatıldıktan sonra şekillerini korumasını
sağlayan NİTİ adı verilen alaşım, ortodonti de kullanılmaktadır. Bu alaşımla
yapılan şeffaf diş telleri, dişler düzelinceye kadar şeklini koruyarak
hastaların acısız tedavi görmelerini sağlamaktadır.

Sizde uzayın dışında günlük hayatımızda yer bulan uzay teknolojilerine örnekler veriniz.
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TELESKOP
Dünya’dan uzaktaki gök cisimlerini görmek için kullanılan alete teleskop denir. Genellikle gezegenler, yıldızlar, galaksiler
gibi gök cisimlerinin görüntülenmesi amacıyla kullanılır.

1. Optik Teleskoplar





Uzaydan gelen ışınları mercek veya ayna yardımıyla toplayarak uzayı
keşfetmemize yarar.
Optik teleskoplar mercekli, aynalı ya da hem aynalı hem mercekli
teleskoplar olmak üzere 3 kısma ayrılır.
Mercekli teleskoplarda ışığı kırarak bir noktada topladığı için ince
kenarlı mercek kullanılır. Bu teleskoplarda ışığın toplandığı noktada net
görüntü elde edilir.
Aynalı teleskoplarda ise ışığı bir noktada toplayabilen çukur aynalar
kullanılır.

R



Tİ

Gelen ışın

Teleskop
açıklığı

EK

Göz merceği

Kırıcı mercek

2. Radyo Teleskoplar

Gökyüzündeki astronomik radyo kaynaklarından radyo dalgaları almak için kullanılan özel bir anten ve radyo alıcısına sahip olan teleskoplardır.

R

N



Ö



3. X ışını ve Gama Işını Teleskopları (Uzay Teleskopları)



X ışını ve gama yayan uzak nesneleri gözlemlemek üzere tasarlanmış teleskoplardır.
Bu teleskoplar belirli yörüngelere yeryüzüne değişik mesafelere oturtulmuşlardır.

İlk teleskobu 1608 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey (Hans Liperşey) icat
etmiştir. Astronomi alanında teleskobu ilk kullanan ise 1609 yılında Galileo (Galile) dur.
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IŞIK KİRLİLİĞİ VE ENERJİ TASARRUFU


Geceleri daha iyi görmek, daha kolay çalışmak ve daha güvende hissetmek için çevremizi aydınlatıyoruz. Fakat
yanlış ve fazla kullanılan aydınlatma ışık kirliliği denilen yeni bir kirliliğe neden olmaktadır.

Yol, cadde ve sokaklardaki fazla aydınlatmalar.



Park, bahçe ve spor alanlarının gereksiz aydınlatılması.



Turistik tesis binalarının dış cephe aydınlatmaları.



Reklam panolarının fazla ışık vermesi.



Ev ve binalardaki fazla aydınlatmalar.

Tİ



R

Işık Kirliliği Kaynakları

RASATHANE

İçerisinde büyük teleskopların yer aldığı, gök bilimcilerin gözlem yaptığı özel yerlere rasathane (gözlemevi) denir.



Rasathanelerin kurulacağı yerlerde bazı özellikler aranmaktadır. Bunlar;

•

Nem oranının düşük olması

•

Hava kirliliğinin az olması

•

Bulutsuz gece sayısının fazla olması

•

Deprem bölgelerinden uzak olması

Ö

R

N

EK
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Osmanlı İmparatorluğunda bilimsel astronomiyi medresede ilk başlatan Ali Kuşçu
olmuştur. Ali Kuşçu 1450 yılında Semerkand Rasathanesini kurmuş ve yaptığı gözlemler
ile Ay’ın ilk haritasını çizmiştir. Ayrıca İstanbul’un enlem ve boylam derecelerini ölçerek
çeşitli Güneş saatleri yapmıştır.



Uluğ Bey eski Yunanlıların ve Arapların gökyüzü gözlemleriyle ilgili eserleri inceleyerek
ve üzerlerinde düzeltmeler yaparak Ay ve yıldızların hareketlerini gösteren tablolar
düzenlemiştir.

Ali Kuşçu

Et k inl ik

1

R

Uzay araştırmaları ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri doğru D veya yanlış Y olarak değerlendirerek uygun kutucukları
işaretleyiniz.

Uzay istasyonları Dünya yörüngesinde hareketsiz bir şekilde durmaktadır.



Dünya yörüngesinde dolanan uyduların tamamı görevini aktif olarak gerçekleştirmektedir.



Yerleşim yerlerinin gelişi güzel aydınlatılması profesyonel gökbilimcilerini olumsuz etkilemektedir.



Teleskobu icat eden ilk kişi Galileo’dur.



Gezegenlerin etrafında dolanan doğal uydular uzay kirliliğine sebep olmazlar.



Uzay mekikleri uzaya roket, insan, yapay uydu taşımak için birden fazla kullanılabilen uzay araçlarıdır.

EK

N

Çelik yelek, GPS, yapay kalp pompası, yangın söndürme tüpü, teflon ve şarjlı aletler uzay araştırmalarının
teknolojiye kazandırdığı ürünler arasında sayılabilir.

R



Tİ



Uzay istasyonu ve yapay uydu insansız uzay araçlarındandır.

Ö





Roket parçaları, ömrü dolmuş uydular, yakıt tankları, uzay aracı atıkları uzay kirliliğine neden olur.

Birçok ülkenin ortak çalışması sonucu yapımı tamamlanmış olan Uluslararası Uzay İstasyonu
günümüzde görevine devam etmemektedir.
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Et k inl ik

2

c

Tİ

b

EK

a

d

R

Aşağıda uzay araştırmalarında kullanılan bazı araçların görselleri verilmiştir. Görselleri verilen araçların isimlerini bulmacaya yerleştirerek bulmacadaki anahtar kelimeyi bulunuz.

e

f

e

4

N

b

Ö

c

R

f
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2

1

a

d

5

2

3

4

5

9

7

3

6

Anahtar Kelime

1

8

6

7

8

9

Et k inl ik

3

Yeni teknolojiyle
kullanılmamaları

R

Aşağıda bir balık kılçığı diyagramı verilmiştir. Balık kılçığında balığın baş kısmında bir problem ana gövdedeki kılçıklarda
bu problemin nedenleri küçük kılçıklarda ise alt nedenler yer almaktadır. Buna göre verilen balık kılçığı diyagramında
problemin nedenlerinden bazıları yazılmıştır. Boş kalan kısımlara bu probleme neden olabilecek nedenleri yazınız.

Bıraktıkları
parçalar

Uzay
İstasyonları

Et k inl ik

4

EK

Tİ

Uzay Kirliliği
Artıyor

Ö

R

N

Aşağıda verilenlerden uzay teknolojilerinin hayatımıza kazandırdıklarını işaretleyiniz.
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Et k inl ik

5

Aşağıda verilen uzay gözlem merkezinin kurulacağı bölge ile ilgili verilen özelliklerden uygun olanlarını işaretleyiniz.

Hava kirliliğinin az olması

Bitki örtüsünün gür olması

Tİ

Bulutsuz gece sayısının az olması

Ö

R

N

EK

Deprem bölgelerinden uzak olması
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R

Nem oranının yüksek olması

Adım - 01 | TEST - 01

2. Astronomi çalışmalarıyla bilinen, Ay’ın ilk haritasını
çıkaran gök bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

N

A) Uluğ Bey
B) Ali Kuşçu
C) Hezarfen Ahmet Çelebi
D) Takiyuddin

Ö

R

3.

n

Uydularımızın tamamı yerli üretimdir.

n

Uydularımız uzaya ülkemizden fırlatılmıştır.

n

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar “D” yanlış
olanlar “Y” şeklinde yazılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A)

D

B)

D

Y

D

Y

D

C)

Y

D)

Y

D

Y

Y

D

EK

A) Ömrü tükenen uydular, roket parçaları, yakıt tankları uzay kirliliğine sebep olur.
B) Görev süresi tamamlanan uzay istasyonları uzayda bırakılır.
C) Uzay istasyonları ilk bırakıldıkları yörüngede sonsuza kadar dolaşmaya devam ederler.
D) Atmosfere giren uzay istasyonları sürtünme kuvveti nedeniyle yanarlar.

Türkiye’nin askeri ve sivil amaçlı uyduları
vardır.

R

Yukarıda alıntı yapılan habere göre aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır?

4.

Tİ

1. Çin’in 2011’de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong
- 1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013’te görev
süresini tamamlamıştır. 2016’dan bu yana Çinli yetkililer uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini ve
uzayda başıboş dolaşan uzay istasyonu 2018 yılında
atmosfere giriş yaparak infilak ettiğini açıklamışlardır.

Işık kirliliğine neden olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi verilemez?

A) Yol, cadde ve sokaklardaki fazla aydınlatma
B) Ev ve binalardaki fazla aydınlatma
C) Güvenlik amacıyla aydınlatma
D) Turistik tesislerdeki dış cephe aydınlatmaları

5. Erzurum’da astronomi açısından büyük bir potansiyeli
barındıran 3170 metre yükseklikteki Karakaya gözlemevi, konumu itibariyle dünyanın 3’üncü en yüksek
gözlemevi olma unvanını elde edecek.
Buna göre;

I. Gözlemevlerinin yüksekte olması etraftan gelen

gereksiz ışıkları önler.
II. Ülkemizde uzay araştırmaları yapılmaktadır.
III. Ulaşımı kolay olduğu için Erzurum ili seçilmiştir.

verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

6. Aşağıda Türkiye’nin uzay filosunda yer alan uydular
verilmiştir.
1. Türksat 2A
2. BİLSAT
3. Göktürk - 2

4. Türksat 3A
5. Türksat 4A
6. Rasat

Yukarıdakilerden hangileri haberleşme için kullanılan aktif uydulardandır?
A) 1, 4 ve 6

B) 3, 4 ve 5

C) 2, 3 ve 6

D) 4 ve 5
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1. Dünya’dan uzaktaki gök cisimlerini görmek için kullanılan alete teleskop denir. Genellikle gezegenler, yıldızlar, galaksiler gibi gök cisimlerinin görüntülenmesi amacıyla kullanılır.
Aşağıda uzay araştırmalarında kullanılan iki farklı teleskop çeşidi ve özellikleri verilmiştir.
Hubble Uzay Teleskobu

Verilen teleskoplarla ilgili;

Tİ

Işığı kırarak bir noktada topladığı için ince kenarlı
mercek kullanılır. Bu teleskoplarda ışığın toplandığı noktada net görüntü elde edilir.

Uzayın derinliklerinin gözlenmesini sağlayan en
önemli uzay araçlarından biridir. 1990 yılında
Discovery tarafından uzaya gönderilmiştir.

EK

SORULAR

R

Mercekli Teleskop

II. Her iki teleskop türünün daha net görüntüler alabilmesi için şehir ışıklarından uzak ve bulutsuz gün sayısının

fazla olduğu yerler tercih edilmelidir.
III. Hubble uzay teleskobu da bir tür optik teleskop çeşididir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

B) I ve III

C) Yalnız II

D) II ve III

N

A) Yalnız I

2. Astronomların, gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmalarını yürüttükleri yerlere gözlemevi ya da rasathane denilmektedir. Gözlemevleri, teleskopun icadından çok önce gökyüzündeki değişiklikleri ve hareketleri incelemek için
kurulmuştur. Günümüzde kurulan gözlemevleri, içinde bir veya daha fazla teleskopun, atölyelerin ve çalışma odalarının bulunduğu büyük binalardan oluşur. Optik gözlemevi ve radyo gözlemevi olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
Optik gözlemevlerinde teleskoplar bulunurken, radyo gözlemevlerinde uzaydaki radyo sinyallerini toplayan büyük
çanaklar bulunur. Optik gözlemevleri şehir ışıklarından uzakta, yüksek ve az bulutlu yerlerde kurulurlar. Bunun
nedeni şehir ışıklarının parlaklığının gökcisimlerinin parlaklığını sönük bırakmasıdır. Ayrıca otomobillerden çıkan
egzoz gazları ve tozlardan meydana gelen hava kirliliği de görüşü engellemektedir. Teleskopların soluk ve zayıf
görüntüleri algılayabilmesi için havanın açık olması gerekir. Bu nedenle; optik gözlemevlerinin kurulması için en
uygun yerler sıcak kesimlerdeki dağ tepeleridir. Ülkemizde en çok bilindik ve gelişmiş olan gözlemevi Antalya’da
Toros Dağlarına kurulmuştur.

R

ADIM- 01 | YENİ KONSEPT

I. Her iki teleskop çeşidi de uzay araştırmalarında önemli görevleri yerine getirmektedir.

Ö

Yukarıdaki metne göre;

I. İnsanoğlu teknolojinin olmadığı dönemlerde bile gökyüzünü merak etmiş ve araştırmalar yapmıştır.

II. Ülkemizde birden fazla gözlemevi bulunmaktadır ve bunların en gelişmişi Antalya’da Toros Dağlarında bulun-

maktadır.
III. Kurulan gözlemevlerinin hepsinde büyük teleskoplar bulunmaktadır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
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B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

3. İnsanoğlu eski çağlardan beri uzayı merak etmiş ve bununla ilgili birçok çalışmalar ve gözlemler yapmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapılan gözlemler daha da önem kazanmış ve hızlanmıştır.
Aşağıda teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretilen uzay araçlarına ait bilgilerin bulunduğu tablo verilmiştir.
K

Uzay araçlarını atmosferin dışına taşımak için hazırlanmış uç kısımları sürtünmeyi azaltacak şekilde
tasarlanmış yakıt, motor ve egzozdan oluşan yapılardır.

L
M

Buna göre tabloda harflerle belirtilen yerlere yazılması gereken uzay araçları aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
L

M

N

A)

Uzay istasyonu

Uzay mekiği

Uzay roketi

Yapay uydu

B)

Uzay sondası

Uzay roketi

Uzay istasyonu

Yapay uydu

C)

Yapay uydu

Uzay istasyonu

Uzay mekiği

Uzay roketi

D)

Uzay sondası

Yapay uydu

Uzay istasyonu

Uzay roketi

N

EK

K

Ö

R

4. İnsanoğlu Dünya’nın kendisi gibi uzayı da azımsanmayacak şekilde kirletmeye başladı. Uzaya gönderilen ilk yapay
uyduyla birlikte daha sonraları gönderilen uyduların parçaları ömrünü tamamlamış uydular onların bıraktıkları atık
maddelerin hepsi uzayda bir kirlilik oluşturmaktadır. Uzay kirliliği, günümüzde her ne kadar, Dünya’mıza bir etkisi
yokmuş gibi görünse de ilerleyen yıllarda bu kirliliğe bir dur denilmediği sürece Dünya içinde bir tehdit oluşturmaktadır. Uzayda başı boş artık herhangi bir işlevi olmayan uydular görevini yapan uydulara çarpabilir ya da uzayda
çalışma halinde bulunan astronotları tehlike altında bırakabilir. Hatta Dünya’ya çarparak dengenin bozulmasına
neden olabilir ve geri dönüşü olmayan bir sorun oluşturabilir.

SORULAR

N

Tİ

İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlardır.

ADIM- 01 | YENİ KONSEPT

İçerisinde astronotların bulunduğu ve bilimsel çalışmalar yaptıkları uzay araçlarıdır.

R

Bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için ona gönderilen, yakınında uçma, çarpma, yörüngesinde dolaşma veya üzerine inme gibi görevlerini yerine getiren araçlardır.

Buna göre yukarıdaki metinden yola çıkarak bahsedilen durumla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Uzayda bulunan bu enkaz parçaları Dünya için tehlike oluşturmaktadır ve canlı yaşamını olumsuz etkileyebilir.
B) Uzay kirliliği uzaya gönderilen ilk uydu ile başlamıştır ve gün geçtikçe teknolojinin gelişmesiyle hızla artmaktadır.
C) Uzayda kirliliğe sebep olan bu parçalar astronotlar için tehlike oluşturmaktadır.
D) Bilim insanları uzaydaki bu kirliliği önlemek veya en aza indirmek için çeşitli projeler yürütmektedir.
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GÖK CİSİMLERİ

ADIM

02




Uzay boşluğunu kapsayan tüm doğal cisimlere gök cismi denir.
Bulutsu, galaksi, yıldız, meteorlar, Güneş ve ay gök cisimlerine örnektir.

R

Uzayda bulunan insan yapımı cisimler gök cismi olarak değerlendirilemez.

YILDIZLARIN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ
Bulutsu (Nebula)




Uzay boşluğundaki sıcak gaz ve toz bulutlarına nebula (bulutsu) denir.
Nebulalardaki gaz ve toz bulutları milyonlarca yıl boyunca sıkışarak yıldızları
oluştururlar.
Ayrıca yıldızlar yaşamlarının sonunda tekrar nebulaya dönüşebilirler.
Karanlık, gezegenimsi, sarmal, küresel, yansımalı ve parlak bulutsu çeşitleri
vardır.

EK

Karanlık Bulutsular

Tİ










Oldukça yoğun olduklarından içerisinden ve arkasından hiçbir ışık geçirmezler.
Karanlık bulutsular, geniş ve karanlık bölgeler olarak görülür.
Bu bulutsular tıpkı bir duvar gibi yıldızların ya da diğer bulutsuların önlerini
kapatır.
Bu nedenle arkalarında bulunan ışık, Dünya’mıza ya çok sönük bir şekilde ulaşır
ya da hiç ulaşmaz.
Karanlık bulutsuların en tanınmışları Atbaşı ve Kömür Çuvalı’dır.

N

Parlak Bulutsular



Bu bulutsular yoğun olmadıkları için parlak görünürler.
Parlak olan bulutsular değişik renklerde olabilir.
Ancak bu renkler yalnızca çok büyük teleskoplarla ya da özel yöntemlerle
çekilmiş fotoğraflarda görülebilir.
Gökkuşağı, Orion bulutsusu, Carina bulutsusu, Kelebek bulutsusu, Tarantula
bulutsusu parlak bulutsulara örnektir.

Ö

R





Orion bulutsusu hem en parlak hem de Dünya’ya en yakın bulutsudur.
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Yıldız Oluşumu




Yıldızlar bulutsu denilen gaz ve toz bulutlarının sıkışması ile oluşur.
Bir molekül bulutunun içinde ve sıklıkla bir süpernova patlaması sonucu ya
da iki gökadanın çarpışmasıyla oluşan şok dalgalarının tetiklediği kütle
çekimsel bir kararsızlık ile başlar.
Daha sonra gaz ve toz bulutu kütle çekimi etkisiyle çöker, çöken bölge
ısınır ve daha küçük bulut parçalarına dönüşür.
Her bir bulut parçası bir ön yıldızı ve sonrasında yıldızı oluşturur.

R




YILDIZLAR

Bulutsu

EK

Küçük Yıldız

Kırmızı Dev
(Kızıl Dev)

Gezegenimsi Bulutsu




Beyaz Cüce

Nötron Yıldızı

Kara Delik

Büyük Yıldız

Ö





Küçük kütleli yıldızlar başlangıç kütleleri
sekiz Güneş kütlesinden az olan yıldızlardır.
Yıldızdan geriye bir beyaz cüce kalır. Bu
zamanla soğuyarak bir kara cüceye
dönüşür.

N





Başlangıç kütleleri Güneş’in kütlesinden
sekiz kat daha fazla olan yıldızlar büyük
kütleli yıldızlardır.
Bu yıldızlar süpernova patlaması ile son
bulurlar.
Bu yıldızlardan geriye nötron yıldızları
(Pulsar) veya karadelikler oluşur.

R



Küçük Kütleli Yıldızlar

Tİ

Büyük Kütleli Yıldızlar

Kırmızı Üstdev
(Süper Dev)

Süpernova Patlaması
(Koca Yeni)

Yıldız Yaşam Döngüsü

Süpernovadan yayılan enerji, Güneş’in 10 milyar yılda yayacağı enerjiden çok fazladır.
4,5 milyar yaşında olan Güneş orta sıcaklıkta bir yıldızdır.
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Karadelik
Çok büyük kütlelere sahip ve çok güçlü çekim kuvvetleri nedeniyle yeteri
kadar yakın mesafede bulunan herşeyi yutan kozmik yapılardır.

Süpernova patlamalarından arta kalan maddelerin kütle çekimi
etkisinin çökmesiyle meydana gelir.

R

N



EK

Nötron Yıldızı (Pulsar)

Tİ

R



Beyaz Cüce

Güneş benzeri yıldızlar, yakıtlarını tükettiklerinde patlayarak dış
kabuklarını atar ve yıldızın etrafı gezegenimsi bulutsu adı verilen toz
ve gaz bulutuyla çevrelenir. Geriye ise "beyaz cüce" olarak adlandırılan çekirdekleri kalır.
Bu tür çekirdekler, genellikle küçük kütleli yıldızların artıkları olduklarından bu aşamaya gelmeleri çok uzun sürer.
Beyaz cüceler, görülemeyecek kadar soğuduklarında kara cüce
haline gelirler.

Ö
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1
Aşağıda bazı öğrenciler bulutsularla ilgili bilgiler veriyor.
Buna göre hangi öğrencilerin söylediği bilgiler doğrudur? İşaretleyiniz.

Bulutsular Dünya’dan çok
uzakta oldukları için onları
çıplak gözle görmeniz
mümkün değildir.

R

Bulutsuların karanlık,
parlak gezegenimsi
gibi çeşitleri vardır.

Tİ

Orion, Tarantula,
Kelebek bulutsuları
karanlık bulutsulara
örnektir.

Ö

R

N

EK

Bulutsular gaz ve
toz yığınlarından
oluşan bir gök
cismidir.
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YILDIZLAR










Yıldızlar kütlelerinin büyüklüğüne göre farklı isimler alır. Bunlar küçükten büyüğe doğru Beyaz Cüce, Nötron Yıldızı, Kırmızı Dev ve Kırmızı Üstdev olarak sıralanır.
Dünya’daki canlılar için ısı ve enerji kaynağı olan Güneş de bir yıldızdır. Dünya’ya en yakın yıldız olan Güneş ile Dünya
arasındaki mesafe yaklaşık 150 milyon kilometredir.
Diğer yıldızlar Dünya’dan çok uzak olduğu için ışık noktası hâlinde görünür.

N



Yeryüzünden bakıldığında tüm yıldızlar aynıymış gibi görünür. Ancak yıldızların
hepsi aynı özelliğe sahip değildir.
Kiminin sıcaklığı çok yüksekken kiminin ki düşüktür.
Dünya’dan bakıldığında yıldızların parlaklıkları farklı görünür. Çünkü yıldızların
Dünya’ya uzaklıkları ve büyüklükleri birbirinden farklıdır.
Yıldızlar farklı renklerde ışık yayarlar. Yıldızların sıcaklığı renklerini belirler.
Sıcaklığı çok fazla olan yıldızlar mavi-beyaz, orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı, sıcaklığı
az olan yıldızlar ise kırmızı gözükür.

EK




R



Yıldızlar kendi ışıklarını yayabilen gök cisimleridir. Yıldızların nebuladaki gaz ve toz parçacıklarının sıkışmasıyla oluştuğunu biliyoruz. Bu gazlar sıkışırken (Örneğin; hidrojen gazı helyuma dönüşerek) enerji açığa çıkar. Bu enerji ısı ve ışık olarak
etrafa yayılır.
Yıldızlar canlı değillerdir ancak canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler. Ömrü bittiğinde yıldız parçalanır ve yeni yıldız oluşum
süreci başlar.
Yıldızlar Dünya’dan bakıldığında çok küçük ve ışıkları titreşimli şekilde görünür. Bunun nedeni yıldızların Dünya’dan çok
uzakta olmaları ve ışıklarının atmosferden etkilenmesidir.

Tİ



Ö

R

Dünya

150 000 000 km

Güneş
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1 au

Takım Yıldızları (Yıldız Kümeleri)




Orion (Avcı)
Takımyıldızı






Ejderha
Takımyıldızı

Kutup yıldızı

Küçük ayı takımyıldızının uç kısmındaki parlak yıldız
yüzyıllardır yön bulmamızı sağlayan kutup yıldızıdır.
Sirius ise Büyük köpek takımyıldızının en parlak yıldızıdır.
Arcturus çoban takımyıldızının en parlak yıldızıdır.

Küçük ayı
takım yıldızı

Ö

R

N




Eski çağlarda Yunanlılar ve Romalılar yıldız kümelerini hayali çizgilerle birleştirip onları ünlü kişilere ya
da hayvanlara benzeterek isimlendirmişlerdir.
Bu isimlendirme günümüze kadar ulaşmış ve aynı
şekilde isimlendirilmektedir.
Büyük ayı, küçük ayı, kanatlı at, kartal, Orion (avcı),
ejderha, kuzey tacı, başak, büyük köpek, çoban,
kartal, yılan bilinen takım yıldızlarından bazılarıdır.

EK



R



Dünya’dan bakıldığında bir arada duruyormuş gibi görünen yıldız
kümelerine takım yıldızı denir.
Aslında takım yıldızında bulunan yıldızlar aynı hizada durmamaktadır. Takım yıldızında bulunan her bir yıldız Dünya’ya farklı uzaklıktadır.
Yıldızların isimlendirme ve takım yıldızı oluşturma çabaları, insanların kolayca yönlerini bulmaları gibi basit sebeplerle, astronomi
gözlemlerinde kolaylık sağlamak ya da mevsim geçişlerini belirlemek gibi daha bilimsel ihtiyaçlardan doğmuştur.
Modern astronomide 44 tane Kuzey Yarım Küre’de ve 44 tane
Güney Yarım Küre’de olmak üzere belirlenmiş 88 adet takımyıldızı
bulunur.

Tİ



Büyük Köpek
Takımyıldızı

Büyük ayı
takım yıldızı

Sirius

Çoban
Takımyıldızı

Günlük hayatta
burç isimleri
olarak bilinen
boğa, aslan, kova,
yay, akrep, oğlak,
yengeç, balık birer
takımyıldızı
isimleridir.

Arcturus
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2

Aşağıdaki kutucuklarda ki ifadeler uygun kavramlar doğrultusunda ilerlenildiğinde hangi çıkışa ulaşılır.
Yıldızları oluşturur
Nebula

Sıcaklığı çok yüksek
olan yıldızların
görüldüğü renk

1. Çıkış

Kendiliğinden ısı ve
ışık yayan gök
cismidir.

Küçüktür

Yıldız

2. Çıkış

3. Çıkış

4. Çıkış

N

3

Gezegen

R

Gece gökyüzüne baktığımızda Ay ve gökyüzünü
kaplayan yıldızları görmüşüzdür. Ancak yıldızların
hepsi aynı parlaklıkta görünmeyebilir. Bazıları çok
parlak bazıları ise sönüktür. Hatta yıldızları Ay’dan
çok daha küçük bir şekilde görmekteyiz.

Ö

Sizce yıldızların bu denli küçük gözükmesinin ve
yıldızların her birinin parlaklığının birbirinden
farklı olmasının sebebi ne olabilir? Kısaca
açıklayınız.
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Yakın

Tİ

Uzak

Birbirlerine göre konumları
değişmeyen yıldız kümeleridir.

EK

Karadeliklerin sahip olduğu
kütle yıldızın kütlesinden
.............................

Büyüktür

Güneş Dünya’ya en
................................
yıldızdır.

Mavi

Sarı

R

Kara delik

Kuyruklu
yıldız

5. Çıkış

Takım
yıldızı

6. Çıkış

Kutup yıldızı ................
takımyıldızının kuyruk
kısmında bulunur.

Büyük
ayı

7. Çıkış

Küçük
ayı

8. Çıkış

GALAKSİLER
Sarmal Galaksiler

Eliptik/Dairesel Galaksiler




Eliptik galaksiler içerisinde gaz miktarı az olduğu için yeni
yıldız oluşumu gözlenmez.
Bu galaksiler yumurtaya benzer görünümdedirler.
Sambrero galaksisi eliptik galaksilere örnek verilebilir.

Düzensiz Galaksiler

Bu tür galaksilerin belirli bir hacimleri yoktur
Yapısındaki gaz ve toz miktarı çok fazladır.
Hem genç hem de yaşlı yıldızları içerir.
Bu galaksilerin geçmişte sarmal veya eliptik gökada oldukları
fakat sonradan yerçekimi etkisiyle düzensizleştikleri düşünülmektedir.

R

N






EK



lu
anyo
Sam aksisi
Gal

R



Sarmal galaksiler genç galaksilerdir.
Bu tür galaksilerde sürekli yeni yıldız oluşumu gözlenir.
Bu galaksilerin ortasında parlak yıldızlar topluluğu bulunur.
Dünya’mızın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi sarmal
yapıda bir galaksidir.
Ayrıca Dünya’ya yaklaşık 2 milyon 537 bin ışık yılı uzaklıkta
bulunan Andromeda galaksisi de sarmal yapıda bir galaksidir.

Tİ






brero
Sam ksisi
a
l
Ga

nsiz
Düze siler
k
a
Gal

Çubuklu Sarmal Galaksiler
Sarmal galaksilere benzemelerine rağmen merkezlerinde
uzun bir çubuk görülmektedir.

Ö



rmal
lu Sa i
k
u
b
Çu Galaks

Dünyamız Samanyolu Galaksisinin Avcı (Orion) kolunda Güneş sisteminde Güneşe uzaklık bakımından 3. sırada yer almaktadır
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4

EK

Tİ

R

Öğretmen sınıfta öğrencilere konuyu daha iyi kavratabilmek için bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte sınıf zeminine çizdiği kutular
içerisine galaksilere ait bazı özellikleri yazıyor. Ve öğrencilerden bu özelliklerden Samanyolu galaksisine ait olabilecek özelliklerin yazılı olduğu kutucuklara basarak karşı tarafa geçmelerini istiyor.

Melek

Uğur

N

1

R

Sarmal şekilli
galaksi örneğidir.

Ö

Genç galaksiler
arasındadır.

5

Bir ucundan diğer
ucuna olan mesafe
yaklaşık 100 bin ışık
yılı kadardır.
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2

Andromeda
galaksisi ile
komşudur.

4

3

Merve

Melek : 1 - 3 - 5,
Uğur : 2 - 4 - 6
Merve : 1 - 4 - 6
kutularına basıyor.

Hareketsizdir.

6
Yeni yıldız oluşumu
gözlenmez.

Buna göre hangi öğrenciler karşı
tarafa ulaşabilir. Yazınız.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

R






Uzayda bulunan madde, boşluk ve enerji gibi her şeyi kapsar. Yani Dünya, Güneş, gezegenler, kara delikler, galaksiler gibi
gördüğümüz ve görmediğimiz her şey evreni oluşturur.
İnsanlar evrenin nasıl oluştuğunu hep merak etmişler ve bilim insanları çeşitli düşünceler üreterek evrenin oluşumunu
sınırlarını açıklamaya çalışmıştır.
Günümüzde birçok evrenin oluşum teorisi bulunmaktadır. Bu teorilerden en bilineni Büyük Patlama Teorisi (Big Bang) dir.
Bu teoriye göre evrenin bir başlangıcı vardır ve evrenin büyük bir patlamayla sınırları genişlemektedir.
Büyük patlama teorisini 1927 yılında Georges Lemaitre ortaya atmıştır.
1929 yılında Edwın Hubble yaptığı gözlemlerde uzaydaki gökadaların birbirinden uzaklaştığını belirledi. Bu da genişleyen
evren teorisini kanıtlamış oldu.

EK



Tİ

EVREN

R

N

Uzay ve Evren kavramları birbirinden farklıdır. Evren galaksiler, gezegenler, yıldızlar kısacası
bütün gök cisimlerinin tamamının bulunduğu sonsuz boşluk iken, uzay Dünya dışındaki evren
parçasıdır.

Ö

BENİM
NOTUM
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Et k inl ik

1

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi yazınız.
Birden fazla yıldızın bir arada bulunması ile oluşan yıldız kümelerine takımyıldızı denir



Karadeliklerin kütleleri yıldızların kütlesinden çok küçüktür.



Nebulalar yıldızların ölümleri sonucunda oluşabilir.



Büyük kütleli yıldızlar yaşamları sonucunda beyaz cüceye dönüşebilir.



Küçük kütleli yıldızların yaşamları büyük kütleli yıldızlara göre daha uzundur.



Büyük ayı, ejderha, başak, kova kuzey tacı takım yıldızlarına örnektir.



Bütün yıldızlar yaşamlarının sonunda kara deliğe dönüşür.



Işık yılı zaman birimidir.



Galaksiler sarmal, eliptik, düzensiz ve çubuklu sarmal olmak üzere sınıflandırılır.

Tİ

EK

Et k inl ik

R



2

Işık yılı

a.

Evren

Takım yıldızı

Uydu

Kırmızı

Beyaz cüce

Sarmal

Mavi

Sarı

Nötron yıldızı

Eliptik

Gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde dolanan gök cisimlerine …………………………………………… denir.
Dünya’dan bakıldığında birbirlerine göre konumları değişmeyen yıldız gruplarına ………………………………… denir.

Ö

b.

Karadelik

R

Nebula

N

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde doldurunuz.
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c.

Uzaydaki sıcak gaz ve toz bulutlarına …………………………………… denir.

d.

Sıcaklığı çok yüksek olan yıldızlar …………………………………, orta sıcaklıktaki yıldızlar ……………………………………, sıcaklığı düşük olan
yıldızlar ………………………………… renkte görünür.

e.

Çevresindeki her şeyi kendine çeken çok güçlü bir çekim gücüne sahip olan yapılara ……………………………… denir.

f.

Sombrero galaksisi …………………………………… galaksilere örnektir.

g.

Büyük kütleli yıldızların ölümünden sonra kara delikler ve ……………………………………… oluşur.

h.

Bulutsular, yıldızlar, karadelikler ve doğal uydulardan oluşan dev sistemlere ………………………………… denir.

ı.

Yıldızların birbirlerine ve Dünya’ya olan uzaklıklarını ölçmek için ……………………………… adı verilen uzunluk birimi kullanılır.

Et k inl ik

3

Ejderha

Beyaz cüce

Karadelik

Kanatlı at

Andromeda

Jüpiter

Boğa

Kuzey tacı

Kutup yıldızı

Orion (Avcı)

Kelebek

Yılan

Arcturus

Çoban

Güneş

Başak

Kartal

R

N

EK

Tİ

Küçük ayı

R

Aşağıdaki kutular içerisine bazı gök cisimlerinin isimleri yazılmıştır. Bu gök cisimlerinden takım yıldızı olanların üzerini
tarayınız.

Kömür çuvalı

Ö

Tarantula
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Et k inl ik

4

1

2

2

3

Ö

R

N

1

EK

Tİ

R

Aşağıdaki matruşkalar birbiri içerisine geçme özelliğine sahiptir. Buna göre verilen kavramları matruşkalarla eşleştiriniz.
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3

4

5

4

5

K : Güneş
L : Samanyolu galaksisi
M : Evren
N : Uzay
P : Çoban

Et k inl ik

5

Aşağıda görselleri verilen gök cisimleri ile ilgili ifadeler doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ harfi yazarak belirtiniz.

2

3

Tİ

R

1

ızı

Galaksi

Karadelik

Takım yıld

5

EK

4

Bulutsu

2 birden fazla yıldızın bir araya gelmesiyle oluşur.



5, 4’ün sıkışıp katılaşmasıyla oluşur.



5, 1’in içerisinde yer alır.

R

N



Yıldız

3, 1’in içerisinde yer alır ve 5’in ölümüyle oluşmuş olabilir.



Verilen görsellerdeki gök cisimlerinin en büyükten en küçüğe doğru sıralanışı 1-4-5-2-3 şeklindedir.

Ö
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Adım - 02 | TEST - 01

1. Gaz, toz, hidrojen, helyum ve başka iyonize gazların
oluşturduğu yapıya ................................ denir.

5. Aşağıdakilerden hangisi gökada çeşitlerinden değildir?

Işığın bir yılda aldığı yola ................................ denir.

A) Sarmal

B) Eliptik

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri
gelmelidir?

C) Küresel

D) Düzensiz



A) Gök ada

Işık yolu

B) Bulutsu

Yıldız

C) Işık yolu

Bulutsu

D) Nebula

Işık yılı

R



6. Geceleri yıldızlar ve gezegenler hareket halinde iken
kutup yıldızı sabit kalır. Böylece kutup yıldızını kullanarak yönümüzü rahatlıkla bulabiliriz.

Tİ

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kutup yıldızının yeri doğru gösterilmiştir?
A)

2. Yıldızlarla ilgili olarak;
I. Hepsi beyaz renklidir.
II. Güneş, Dünya’ya en yakın yıldızdır.

Kutup Yıldızı

EK

III. Güneş, orta büyüklükte bir yıldızdır.

verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

B)

N

3. Aşağıda yıldız kümeleri (takım yıldızları) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

R

A) Yıldızların oluşturdukları şekiller insanlara, hayvanlara veya nesnelere benzetilmiştir.
B) Takım yıldızları gökyüzünü gözlemlemede kolaylık
sağlar.
C) Andromeda takım yıldızına örnektir.
D) Bu yıldızlar birarada gibi görünürler.

4. s. Evren		

Ö

l. Bulutsu

n. Galaksi
H. Gezegen

Yukarıda verilen terimlerin büyükten küçüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) s - n - l - H
B) H - l - n - s
C) n - H - l - s
D) l - n - H - s
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Kutup Yıldızı

C)

Kutup Yıldızı
D)
Kutup Yıldızı

1. Yıldızlar çevresine ısı ve ışık yayan farklı renklere sahip gök cisimleridir. Yıldızların sıcaklıkları renklerini belirler.
Yapılan gözlemler sonucunda yıldızların sıcaklıkları ve sahip oldukları renklerle ilgili aşağıdaki grafik elde edilmiştir.

R

Yıldız sıcaklığı (°C)

II. Mavi yıldızlar genç iken kırmızı yıldızlar yaşlıdır.

III. Mavi renkli yıldızlar sarı renkli yıldızlardan daha büyük kütleye sahiptir.

EK

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

2. İbrahim yıldızların yaşam evreleri ile ilgili araştırmalar yaparken aşağıdaki yıldız oluşum şemasına ulaşıyor.
Kırmızı Dev

Gezegenimsi Bulutsu

R

N

Küçük Yıldız

Beyaz Cüce

Nötron Yıldızı

Bulutsu

Kara Delik

Büyük Yıldız
Süpernova Patlaması

Ö

Kırmızı Üstdev

SORULAR

I. Mavi yıldızların sıcaklığı kırmızı yıldızlardan fazladır.
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Elde edilen bu grafiğe bakılarak;

Tİ

Yıldızın rengi

Verilen şema üzerindeki yapılar ile ilgili;
I. Büyük kütleli yıldızlar ölümlerinin sonunda bir kara deliğe dönüşebilir.

II. Büyük ve küçük kütleli yıldızların yaşam evrelerinin başlangıcı bir bulutsu (nebula) ile başlar.

III. Küçük kütleli yıldızların yaşam süreleri büyük kütleli yıldızların yaşam sürelerinden fazladır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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Carina Bulutsusu

Gökkuşağı Bulutsusu

Verilen bulutsu örnekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

SORULAR
4.

HABER

EK

A) Hepsi parlak bulutsular içerisinde yer alır.
B) Bu bulutsular zamanla sıkışarak büyük veya küçük kütleli yıldız oluşumunu sağlayabilirler.
C) Orion bulutsusu Dünya’ya en yakın ve en parlak görünen bulutsu çeşididir.
D) Atbaşı bulutsusu oldukça yoğun olduğu için içerisinden ve arkasından hiçbir şekilde ışık geçirmez.

R

N

Yıllardır gözlemlenen uzayda bir ilke daha şahit olduk. Bilim insanları, patlayan bir yıldızdan açığa çıkan şok
dalgasını görüntüledi. Kepler uzay teleskobu, 100.000'in üzerindeki yıldızın parlaklıklarını gözlemlemek
üzere NASA tarafından 2009'da uzaya fırlatılmıştı. İşte bu teleskop, keşif programı dahilinde, KSN 2011d
ismi verilen ve Dünya’dan yaklaşık 500 kat büyük olduğu tahmin edilen yıldızın patlaması (süpernova)
sonrasında ortaya çıkan şok dalgasının görüntülerini kaydetti. Dünyadan 1.2 milyar ışık yılı uzaklıkta
bulunan dev gezegenden şok dalgasının çıkması 20 dakika sürdü. Bilim insanları, Kepler'in bu kadar
mesafedeki bir olayı yakalayabilmesinin, astronomlar için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade
ediyor. NASA'ya göre bu görüntüler, yıldız patlamalarının nasıl oluştuğu ve sonrasındaki şok dalgalarının
nasıl meydana geldiğini anlama konusunda çok yardımcı olacak. Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle
patlaması durumu süpernova olarak nitelendiriliyor. Bir süpernovanın parlaklığı, güneşin parlaklığının yüz
milyon katına varabiliyor. Başlangıçta yapısı iyonize madde olan plazma şeklindeki bir süpernovanın
parlaklığını yitirmesi haftalar ya da aylar sürebiliyor. Bu süre zarfında yayılan enerji, güneşin 10 milyar yılda
yayacağı enerjiden daha fazla oluyor. Bu patlamalar, maddenin evrende bir noktadan başka noktalara
taşınmasında işe yarıyor. Patlama sonucunda dağılan yıldız artıklarının, evrenin başka köşelerinde birikerek
yeniden yıldız sistemleri oluşturduğu varsayılıyor. Bu varsayıma göre Güneş, güneş sistemi içindeki
gezegenler ve haliyle Dünya’mız da çok eski zamanlarda gerçekleşmiş bir süpernova patlamasının
sonucunda ortaya çıkmış oluyor.

Ö

ADIM- 02 | YENİ KONSEPT

Orion Bulutsusu

Tİ

Atbaşı Bulutsusu

R

3. Uzay boşluğundaki sıcak gaz ve toz bulutlarına nebula (bulutsu) denir. Nebulalardaki gaz ve toz bulutları milyonlarca yıl boyunca sıkışarak yıldızları oluştururlar. Ayrıca yıldızlar yaşamlarının sonunda tekrar nebulaya dönüşebilirler.
Karanlık, gezegenimsi, sarmal, küresel, yansımalı ve parlak bulutsu çeşitleri vardır.
Aşağıdaki görsellerde farklı şekillerdeki bulutsu örnekleri verilmiştir.

Yukarıda verilen gazete haberinde bir yıldızın ölümü ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Buna göre yıldızların yaşam döngüleri ile ilgili verilen gazete haberinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Yıldızlar nebula adı verilen sıcak gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucunda oluşur.
B) Enerjisi tükenen büyük kütleli yıldızlar süpernova adı verilen patlama ile hayatları son bulabilir.
C) Süpernova patlaması sonucu hayatları son bulan büyük kütleli yıldızlar kara delik veya nötron yıldızına dönüşebilir.
D) Büyük kütleli yıldızların ömrü küçük kütleli yıldızların ömründen daha uzundur.
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