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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak’’ diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

Mehmet Akİf ERSOY

İSTİKLâL MARŞI



Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cum-
huriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cum-
huriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kale-
leri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara 
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hat-
ta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriy-
le tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş 
olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, da-
marlarındaki asil kanda mevcuttur!

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
20 EKİM 1927
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UZAY ARAŞTIRMALARI

Uzayın incelenmesi için veri sağla-
yan, uzaya çıkılmasını sağlayan ya 
da uzayda yer alan gök cisimlerinin 
görülmesini sağlayan araçlara uzay 
teknolojileri denir.

Uzay, Dünya dışında kalan boşluğa 
denir. Uzayı inceleyen bilim gök bi-
lim (astronomi), bilim insanına ise 
gök bilimci (astronom) adı verilir. 

Uzayda yer alan bütün cisimlere gök 
cismi denir. Teknolojinin gelişimi 
uzay araştırmalarını kolaylaştırmakta 
ve hızlandırmaktadır. Uzay teknoloji-
lerinden teleskobun icadı uzay araş-
tırmalarında dönüm noktası olmuştur.

Başlıca gelişmiş uzay teknolojileri 
ise roketler, mekikler, yapay uydular, 
uzay sondaları, uzay istasyonları ve 
teleskoplar olarak söylenebilir.

Uzaydan Bir Görüntü

DİKKAT: Astroloji bilim değildir, As-
trologlar da bilim insanı değildir.

Astronomi ve Astrolog isim benzerliği 
olduğu için karıştırılabilmektedir.

Roket: Tek sefer kullanılabilen, uzaya uzay aracı taşımak için tasarlanmış uzay araçlarıdır. Genel-
likle yakıt tankı ve ateşleme bölümünden oluşurlar. Yakıtların yanması sonucu oluşan itme kuvveti ile 
hareket ederler. 

Uzay İstasyonları: Astronotların içerisinde yaşadığı ve çeşitli araştırmalar yaptığı uzay araç-
larıdır. Dev yapay uydular olarak da bilinir. 1998 yılında hizmete giren Uluslararası Uzay İstas-
yonu hizmet vermeye devam etmektedir.

Yapay Uydular: Bir gök cisminin yörüngesinde hareket eden insansız, insan yapımı uzay 
araçlarıdır. Haberleşme iletişim, gözlem, keşif amacı ile kullanılırlar. Yapay uydular genellikle 
Dünya yörüngesinde olsa da bir çok gök cisminin yörüngesinde uygu vardır. Dünya yörüngesine 
yerleştirilen ilk yapay uydu 1957 yılında fırlatılan Sputnik-1 uydusudur.

Uzay Mekiği: Roketler tarafından uzaya taşınan içerisinde insan taşıyan ve tekrar tekrar 
kullanılabilen uzay araçlarıdır. Kullanılan ilk mekik 1981 yılında fırlatılan Kolombiya mekiğidir.

Uzay Sondaları: Bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için gönderilen araçlardır. 
Bu araçların gönderildiği gök cisminin yakınında uçma, yörüngesinde dolaşma veya üzerine 
inme gibi görevleri vardır.

DİKKAT: Ay Dünya’nın doğal uydusudur.
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Türkiye’nin Yapay Uyduları

Uydu Fırlatma yılı Kullanımdan çıkma Durum Amaç

Türksat 1A 1994 1994 Pasif İletişim haberleşme

Türksat 1B 1994 2006 Pasif iletişim haberleşme

Türksat 1C 1994 2006 Pasif İletişim haberleşme

Türksat 2A 2001 2016 Pasif İletişim haberleşme

Türksat 3A 2008 - Aktif İletişim haberleşme

Türksat 4A 2014 - Aktif İletişim haberleşme

Türksat 4B 2015 - Aktif İletişim haberleşme

Bilsat 2003 2006 Pasif Gözlem keşif

Rasat 2011 - Aktif Gözlem keşif

Göktürk-2 2012 - Aktif Gözlem keşif

Göktürk-1 2016 - Aktif Gözlem keşif

Teleskop: Gök cisimle-
rinin gözlemlenmesini ko-
laylaştıran araçlardır. Optik 
teleskop, radyo teleskobu, 
X ışını teleskobu, kızıl ötesi 
teleskobu, gama ışını teles-
kobu gibi çeşitleri vardır.

Optik Teleskop: Aynalı ve mer-
cekli olmak üzere iki çeşit optik te-
leskop vardır. Mercek ve Ayna çapı 
büyüdükçe gösterme kapasitesi ar-
tar. Işık kirliğinden çok etkilenirler.

Mercekli Teleskop: 1608 yılında 
Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey 
tarafından icat edilmiştir. Uzay araştır-
malarında teleskobu kullanan ilk bilim 
insanı ise Galileo’dur. 

Aynalı Teleskop: Newton 
aynalı teleskopları icat etmiş-
tir. Mercekliye göre daha net 
görüntü elde edilmektedir. 
Diğer adı yansıtıcı teleskop 
veya Newton teleskobudur.

Gökcisminden
gelen
Işınlar

Mercekli (Kırıcı - Refraktör) Teleskop

Diagonal
Prizma

Oküler

Çukur ayna
Düzlem

ayna

Gelen
ışık

Hans Lippershey
Galileo
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Optik Teleskopların Kısımları

Kundak

Teleskop tüpü

Teleskop açıklığı

Bulucu dürbün

oküler

Netlik ayar tekerleği

Üç ayak

Gözlemevi (Rasathane)
İçerisinde teleskoplar bulunan ve bilim insanlarının araştırma yapmasına imkân veren bilim merkezleridir.

Gözlemevleri kurulacak olan bölgenin ışık kirliliği olan bölgelerden uzak, bulutluluk süresi az, deprem 
kuşağından uzak, rakımı çevresine göre yüksek, nem ve hava kirliliği az ve radyo sinyallerinden uzak 
olması gerekir.

Radyo Teleskobu

Büyük antenler sayesinde uzaydan gelen radyo dalgalarını toplayan ve bilgisayar yardımı ile görüntüye 
dönüştüren teleskoplardır. Işık kirliliğinden çok az etkilenirler.

Uzay Teleskobu

Uzayda yer alan teleskoplardır. Gök cisimlerinin yörüngesinde hareket ederler. İlk fırlatılanı ve en 
ünlüsü Hubble teleskobudur. Kepler ve Webb uzay teleskopları da vardır. Işık kirliliği, hava kirliği gibi 
etkenlerden etkilenmedikleri için optik teleskoplara göre daha net görüntü elde edebilirler.

Işık Kirliliği
Işığın ihtiyaçtan az veya ihtiyaçtan fazla olması, ışık kaynağının yanlış yerde veya yönde kullanımı 
nedeni ile ışık kirliliği oluşur. Şehir merkezleri ışık kirliliğinin yüksek olduğu yerlerdir. Işık kirliliği olan 
bölgelerde ışıklar birbirine karışır ve güçlü ışık zayıf ışığı perdeler bu nedenle de, yıldızlar daha az 
görünür. Ayrıca böceklerinin yön kaybına da neden olarak doğal dengeyi olumsuz etkiler.

Uzay Kirliliği

Uzay araştırmaları için kullanılan roket, yakıt tankı, yapay uydu gibi uzay araçlarının Dünya yörün-
gesinde oluşturdukları kirliliğe denir. Uzay kirliliğinin 1957 yılında yörüngeye yerleşen Sputnik-1 
uydusu ile başladığı söylenebilir. Gelecekte uzay araştırmalarına ciddi zararlar verecektir.
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Uzay Araştırmalarının Günlük Yaşama Katkısı

Uzay araştırmaları sonucunda günlük yaşamda kullandığımız bir çok 
teknolojik ürün geliştirilmiştir.

Teflon tava, yanmaz kumaş, MR, navigasyon,cep telefonları, hassas sı-
caklık ölçüm aletleri uzay araştırmaları neticesinde geliştirilmiştir.

Uzay Araştırmalarına Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

Ali Kuşçu
İstanbul’un enlem ve 
boylamını hesaplamıştır. 
Ay’ın haritasını hazırla-
yan ilk bilim insanıdır.

Uluğ Bey
İlk kapsamlı yıldız cetvelini 
oluşturmuştur.

Caca Bey
Dünya’nın ilk gök bilim 
okulunu kurmuştur.

Kepler
“Kozmografik gizem” 
kitabını yazmıştır. Ge-
zegenlerin Güneşe olan 
uzaklığını hesaplamıştır.

Kopernik
Modern gök biliminin ku-
rucusu kabul edilir.
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1 Aşağıda verilen önermelerden doğru olanlarının başına “”, yanlış olanlarının başına “” 
işareti koyunuz. 

 

ÖNERMELER

1. İlk teleskop Türk bilim insanı Ali Kuşçu tarafından icat edilmiştir.

2. Teknolojinin gelişmesi uzay araştırmalarının ülkemizde gelişmesine engel olmuştur.

3. Türkiye, gözlem uydusuna sahip ülkelerden birisidir.

4. Uzay mekikleri tekrar tekrar kullanılabilen ve uzaydan Dünya’ya dönebilen uzay araçlardır.

5. Yapay uydular, insanların gözlem, keşif ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılar.

6. Türksat 1-B Türkiye’nin günümüzde aktif olmayan haberleşme uydularından birisidir.

7. Uzay teleskopları, mercekli yeryüzü teleskoplarından daha net görüntü elde eden teleskoplardır.

8. Uzay araştırmaları insanların günlük yaşamlarını çok fazla etkilememiştir.

9. Uzay kirliği, fabrika bacalarından ve egzozlardan çıkan gazlar sonucunda meydana gelir.

10. Optik teleskoplar ışık kirliliğinden en az etkilenen teleskop çeşididir.

2 Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yer-
leştiriniz.

 

Newton

uzay sondası ışık kirliliği

uzay

teleskop

gök bilimiradyo

uzay teknolojisiroket

uzay istasyonu uzay kirliliği

1. ................................. Dünya atmosferinin dışında gök cisimlerini içine alan boşluğa denir.

2. Gök cisimlerinin uzaydaki durumlarını ve hareketlerini inceleyen bilim dalına ................................. denir.

3. Uzayda araştırma yapılmasını sağlayan teknolojilere ................................. adı verilir.

4. Yakıt tankı ve motordan oluşan ve diğer uzay araçlarını taşıyan araçlara ................................. denir.

5. İçerisinde bilim insanlarının bir kaç ay yaşadığı ve araştırma yaptığı uzay aracına ................................. adı verilir.

6. Gök cisimlerinde inceleme yapmaya yarayan insansız uzay araçlarına ................................. denir.

7. Dünya’nın yörüngesinde kullanılmayan uzay araçlarının serbest hâlde dönmesine ................................. denir.

8. Uzay gözlemini kolaylaştıran ve gök cisimlerinin görüntülenmesini sağlayan araçlara ................................. denir.

9. Aynalı teleskoplar ünlü bilim insanı ................................. tarafından icat edilmiştir.

10. Işık kirliliğinden az etkilenen teleskop türlerinden biri de ................................. teleskoptur.

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM



7

3 Aşağıda verilen bulmacayı, bulmacanın altında yer alan soruların cevaplarını düşünerek 
çözünüz.

 

4

2

7

6

1 3

8

5 9

 

1. Türkiye’nin 2003 yılında fırlatmış olduğu ilk yer gözlem uydusuna verilen isimdir.

2. Gök cisimlerinin yörüngesine insanlar tarafından yerleştirilen uzay araçlarıdır.

3. Uluslararası uzay istasyonun kısaltılmış adıdır.

4. Bilim insanlarının uzaya gidip gelmesini sağlayan ve tekrar tekrar kullanılan uzay aracına verilen isimdir.

5. Mekikleri uzaya taşıyan araçlara verilen isimdir.

6. Gök cisimlerini incelemek için gönderilen insansız uzay araçlarına verilen isimdir.

7. Gök cisimlerini gözlemlemek için kullanılan araçlara verilen genel isimdir.

8. Gözlemevinin diğer ismidir.

9. İstanbul’un enlem ve boylamını hesaplayan bilim insanıdır.

KAVRIYORUM
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4 Aşağıda verilen grafik ile ilgili sorulan soruları cevaplayınız. (Yıllara göre uzaya gönderi-
len uydu sayısı yeryüzüne düşen veya düşürülen uydu sayısından fazladır.)
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1. Uzay kirliliği hangi yıl başlamış olabilr?

......................................................................................................................................................................................

2. En çok hangi yıllar arasında uydu fırlatılmıştır?

......................................................................................................................................................................................

3. Uzay kirliliği hangi yıl en üst seviyeye çıkmış olabilir?

......................................................................................................................................................................................

4. Uzay kirliliği hangi olayla başlamış olabilir?

......................................................................................................................................................................................

5. 2010 yılına kadar uzaya toplam yaklaşık kaç uydu gönderilmiştir?

......................................................................................................................................................................................

6. 1985 ve 2005 yılları arasında uzay kirliliği azalmış mıdır? Neden

......................................................................................................................................................................................

KAVRIYORUM
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5
Aşağıda verilen B görüntüsü Dünya’dan bir teleskop ile A görüntüsü ise uzay teleskobu 
ile çekilmiştir. Verilen görsele ve açıklamaya göre A görselindeki görüntünün daha net 
olmasının nedenlerini yazınız.

 

A B

1) ...........................................................

5) ...........................................................

3) ...........................................................

2) ..........................................................

4) ..........................................................

6 Tabolodaki cümleleri uygun uzay araçları ile eşleştiriniz. Bir uzay aracı birden fazla cümle 
ile eşleşebilir.

Uzay Roketi

a

Uzay Sondası

c

Yapay Uydular

e

Aynalı Teleskop

f

Mercekli Teleskop

g

Uzay Mekiği

b

Uzay Teleskobu

d

Radyo Teleskobu

h

CÜMLELER CEVAP CÜMLELER CEVAP

1. İnsanlı uzay araçlarıdır. 6. Uzay araçlarını uzaya taşıyan araçlara verilen 
ve tek sefer kullanılabilen araçlardır.

2. Diğer adı Newton teleskobu olan gözlem aracı-
dır. 7. Uzay kirliğine sebep olabilecek araçlardır.

3. Yeryüzünde kaynaklı ışık kirliliğinden etkilenme-
yen  teleskoptur. 8. Gök cisimlerinin yörüngesine yerleştirilmiş te-

leskoplardır.

4. Diğer adı kırıcı teleskop olan gözlem aracıdır. 9. Gök cisimlerine iniş yapabilen ve veri toplaya-
rak Dünya’ya gönderen araçlardır.

5. Gök cisimlerinin yörüngesine haberleşme ileti-
şim ve keşif amacıyla yerleştirilen uzay aracıdır. 10. Türkiye’nin sahip olduğu uzay teknolojileridir.

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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7 Aşağıda dört farklı mercekli teleskobun üstten görünümüne göre boyutları verilmiştir.  
verilmiştir. Bu teleskoplar özdeş malzemelerden üretilmiştir.

 

5 cm

20 cm

Mercek çapı

Teleskop boyu

I II III IV

30 cm 30 cm

10 cm

15 cm 7 cm

5 cm

1. Mercek çapının görüntü netliğine etkisini incelemek için hangi iki teleskop seçilmelidir?

......................................................................................................................................................................................

2. Teleskop boyunun görüntü netliğine etkisini incelemek için hangi iki teleskop seçilmelidir?

......................................................................................................................................................................................

8 Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.

  Caca Bey

  Ali Kuşçu

  Uluğ Bey

  Kepler

  Galileo

  Kopernik

  Hans Lippershey 

A

B

C

D

E

F

G

1. Ayın ilk haritasını çıkarmıştır.

2. Modern gök biliminin kurucusudur.

3. Dünya da kapsamlı ilk yıldız cetvelini oluşturmuştur.

4. Teleskobu uzay çalışmalarında kullanan ilk bilim insanıdır.

5. Dünya’nın ilk gök bilim okulunu kurmuştur.

6. Teleskobu icat eden bilim insanıdır.

7. Kozmografik gizem kitabının yazarıdır.

1 2 3 4 5 6 7

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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9 Aşağıdaki malzemelerle teleskop  modeli yapılacaktır. Buna etkinlik sorularını cevaplayınız.

Yapıştırıcı

Kesici

Opak fon
kartonu (Küçük)

Opak fon
kartonu (Büçük)

İnce Kenarlı Mercek

Kalın Kenarlı
Mercek

Malzemeler

• 2  adet ince kenarlı mercek

• 1 adet kalın kenarlı mercek

• Yapıştırıcı

• 2 Adet renkli fon kartonu

• Kesici

Yapılışı

I. Ruloların uçlarına mercek takacak şekilde boşluklar oluşturulur.

II. Uçlarına mercek takılmış rulolar bir biri içerisine geçirilir.

III. Renkli kartonlardan iç içe geçecek şekilde iki tane rulo yapılır.

IV. Küçük rulodan bakarak görüntü kontrol edilir.

V. Görüntüyü netleştirmek için rulolar birbiri içinde hareket ettirilir.

VI. Bulutsuz bir gecede gökyüzü  gözlemi yapılır.

1. Yukarıda karışık olarak verilen etkinliğin yapılış basamaklarını düzenleyiniz.

......................................................................................................................................................................................

2. Bu basamaklardan hangisinde değişiklik yapılmalıdır?

......................................................................................................................................................................................

3. Opak karton yerine şeffaf bir malzeme kullanılsaydı görüntü netliği nasıl etkilenirdi?

......................................................................................................................................................................................

KAVRIYORUM
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10 Işık kirliliğini engellemek için aşağıdaki aydınlatma sistemlerinden hangilerini tercih et-
meliyiz? Açıklayınız.

 

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

11 Gözlemevi kurmak için uygun bir şehir araştırılmaktadır. A, B, C ve D şehirlerinin bilgilerini 
kullanarak etkinliği cevaplayınız.

 Rakım, herhangi bir nesnenin ortalama deniz seviyesine göre yüksekliğidir.

Rakım: 2000
Nem: yüksek
Yerleşim yerine uzak, hava genelde
yağışlı - bulutlu
Deprem kuşağına uzak

Rakım: 100
Nem: düşük
Yerleşim yerine yakın, hava genelde
bulutsuz
Deprem kuşağına uzak

Rakım: 2000
Nem: yüksek
Yerleşim yerine uzak, hava genelde
yağışlı - bulutlu
Deprem kuşağına yakın

Rakım: 2000
Nem: düşük
Yerleşim yerine uzak, hava
genelde bulutsuz
Deprem kuşağına uzak

A C

B D

1. Hangi şehir gözlemevi kurmak için en uygun şehirdir? Uygun olmayan şehirlerin uygun olmama sebeplerini yazınız.

a) ..................................................................................................................................................................................

b) ..................................................................................................................................................................................

c) ..................................................................................................................................................................................

d) ..................................................................................................................................................................................

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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12 Işık kirliliğinin sonuçlarını ifade eden kutucukları tarayınız.

Bazı canlılar yönlerini bulamazlar.

Ekonomik olarak zarar verir.

Düzensiz şekilde ışıklandırma yapılması,

Dikkat dağınıklığı meydana getirebilir.

Canlıların net görme durumunda problem gözlenir. 

Işıklandırmaların gökyüzüne doğru yapılması,

13 Türkiye’nin sahip olduğu uydular verilmiştir. Bu uyduların görevlerini ve aktiflik, pasiflik 
durumlarını yazınız.

UYDU
DURUMU

Aktif - Pasif
GÖREVİ

Türksat 1A        ..........................................................................................................................

Türksat 1B        ..........................................................................................................................

Türksat 1C        ..........................................................................................................................

Türksat 2A        ..........................................................................................................................

Türksat 3A        ..........................................................................................................................

Türksat 4A        ..........................................................................................................................

Türksat 4B        ..........................................................................................................................

Bilsat        ..........................................................................................................................

Rasat        ..........................................................................................................................

Göktürk - 2        ..........................................................................................................................

Göktürk - 1        ..........................................................................................................................

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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TEST - 1 Uzay Araştırmaları

1. Uzay mekikleri sadece bir defa
görev yapacak şekilde tasarlanır.

D

D Y D Y

Y

Uzay sondaları
insansız uzay

araçlarındandır.

Uzay istasyonları, çeşitli
deneyler ve bilimsel

araştırmalar yapılabilecek
donanıma sahiptir.

 Şemada ilk cümleden başlanarak ifadeler doğru ise 
D, yanlış ise Y yolu takip edildiğinde hangi sembole 
ulaşılır? 

A)  B)  C)  D) 

2. Aşağıda boşluk doldurma etkinliği verilmiştir.
 y  Gök cisimlerinin hareket ve yapısı hakkında araştır-

malar yapan, gök cisimlerini uygun araçlarla incele-
yen bilim insanlarına ……………………… denir.

 y  Uzaya gönderilen insanlı araçları kullanan, gerek-
tiğinde uzayda ve farklı gök cisimleri üzerinde ke-
şifler, deneyler ve çalışmalar yapan bilim insanına 
……………….. denir.

 y  Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine 
göre uzaklıklarının ölçülmesini, fiziksel ve kimyasal 
yapılarını inceleyen bilim dalına …………………….. 
denir.

 y  Gökyüzü, uzay, yıldızlar, galaksiler, gezegenler ve 
diğer gök cisimlerinin birbirlerine göre durumlarını 
izlemek ve incelemek için Dünya üzerinde kurulmuş 
yerlere………………… denir.

 Verilen boşluklar uygun kavramlar ile dolduruldu-
ğunda hangi kavram açıkta kalır?

A) Astronom    B) Astronot

C) Astroloji    D) Gözlemevi

3. Uzay araçları ile ilgili,
 I. Gezegenlerin yörüngelerine yerleştirilen insansız                   

uzay araçlarına yapay uydu denir
 II. Uzay sondaları, uzaydan ve gezegen yüzeyinden      

fotoğraflar gönderen uzay araçlarıdır.
 III. Uzay mekikleri ,uzay istasyonlarına malzeme taşı-

mak, yörüngelere uydu yerleştirmek, bozulan uydu-
ları onarmak için kullanılır.

 verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.    B) II ve III.

C) I ve III.    D) I, II ve III.

4. Ay’ın bilinmeyen yönlerinin keşfi için gerçekleştirilen 
uzay çalışmaları hakkında bir poster çalışması yapıla-
caktır. Bu çalışma için bazı öğrencilerin bulduğu veriler 
aşağıdaki gibidir.

 

Ecrin : 1959 yılında Ay’a ilk kez Sovyet Luna uzay 
sondası gönderilmiştir.

Utku : Yuri Gagarin 1961’de Vostok Uzay Aracı ile 
Dünya yörüngesinde bir tur atmıştır.

Kayra : 1966 yılında gönderilen Luna - 9 Uzay Son-
dası Ay yüzeyinin ilk görüntülerini Dünya’ya 
göndermiştir.

Naz : 20 Temmuz 1969’da ilk insanlı uzay aracı 
Apollo - 11 Ay’a iniş yapmıştır.

 Buna göre hangi öğrencinin edindiği bilginin hazır-
lanacak olan posterde yer alması beklenmez?

A) Ecrin    B) Utku

C) Kayra    D) Naz
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TEST - 1Uzay Araştırmaları

5. Dünya’nın çevresinde birbirinden farklı yörüngelere do-
lanan, görevini tamamlayıp işlevi kalmamış roket, yapay 
uydu parçaları, uzay aracı atıkları gibi cisimlerin oluştur-
duğu kirliliğe “uzay kirliliği” denir.

 

 Uzay kirliliği ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yanlıştır?

A) Uzay kirliliğini önlemek için işlevini yitirmiş uzay 
araçlarının tehlikesiz biçimde yeryüzüne dönmesi 
sağlanabilir.

B) İlerleyen yıllarda uzay kirliliğinin artması uzay çalış-
malarını olumsuz etkileyebilir.

C) Yörüngemizdeki bu atıkların zaman içinde uzayda 
savrularak yok olacağı öngörülmektedir.

D) Dünya yörüngesine yerleştirilmek istenen bir uzay 
aracına bu atıkların çarpma tehlikesi olabilir.

6. Aşağıdakilerden hangisi uzay araştırmalarının geliş-
mesiyle ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
A) Dünya yörüngesine yerleştirilen araçların uzay kirli-

liği oluşturması
B) Bakırın işlenerek iletken tel hâline getirilmesi ve 

elektrik iletiminde kullanılması.
C) Bilgisayar oyunları başta olmak üzere pek çok alan-

da kullanılan joysticklerin bulunması.
D) Çizilmeyen gözlük camının bulunması.

7. NASA’nın uzaya roket gönderirken kullandığı platform-
lar, roketler yükselirken titreşimden dolayı oluşan sar-
sıntıyı dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır. Çok fazla 
deprem yaşanan Japonya’da bu teknoloji, yüksek bina-
ların yapımında kullanılmış ve depremlerle yıkılan bina 
oranı önemli oranda azalmıştır.

 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Uzay teknolojilerini geliştirmek adına yapılan tasa-
rımlar günlük hayatta farklı alanlarda kullanılabilir.

B) Uzay teknolojilerinin geliştirilme süreci sadece ulus-
lararası uzay istasyonunda gerçekleştirilen bilimsel 
deneylerle sağlanır.

C) Uzay araştırmalarında bulunan pek çok materyalin 
veya mekanizmanın günlük kullanıma uyarlanması 
uzay kirliliğinin en önemli sebebidir.

D) Uzay araştırmalarının asıl amacı günlük hayata 
uyumlu cihazlar ve mekanizmalar geliştirmektir.

8. Günlük hayatta kullanılan bazı teknolojik araçlar aşağı-
da verilmiştir.
 y  Duman algılayıcı sensörler

 y  İtfaiyecilerin kullandığı oksijen maskeleri 

 Bu araçların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzayda geliştirilmiş olmaları
B) Herhangi bir enerjiye ihtiyaç duyulmadan çalıştırıla-

bilmeleri
C) Uzay teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan ürün-

ler olmaları
D) Uzay kirliliğine sebep olmaları
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1.  Ünlü Türk gökbilimciler ve yaptıkları çalışmalarla ilgili 
eşleştirme kartları hazırlanmıştır. 

BİRUNİ - Ay’ın ilk haritasını
çıkardı

- Ay ve yıldızların
hareketini tablo

halinde düzenledi

- Dünya’nın hem
Güneş hem de kendi

ekseninde
döndüğünü açıkladı.

TAKİYUDDİN

ULUĞ BEY

ALİ KUŞÇU

 Gökbilimciler ile yaptıkları çalışmalar uygun şekilde 
eşleştirildiğinde hangi gökbilimciye ait çalışmaların 
olduğu kartın eksik olduğu anlaşılır?

A) Biruni    B) Takiyuddin

C) Uluğ Bey    D) Ali Kuşçu

2. Aşağıdakilerden hangileri uzay teknolojileri saye-
sinde geliştirilen yapılardan değildir?
A) Uçakların daha az yakıtla daha çok yol almasını 

sağlayan üst kanat teknolojisi
B) Yansıma yapmayan ekran teknolojisi
C) Ultrason cihazı
D) Mikroçipler

3. Aşağıda Türkiye’nin uzaya göndermiş olduğu yapay uy-
dular sınıflandırılmıştır.

 I

- Türksat 3A

- Türksat 4A

- Türksat 4B

II

- Rasat

- Göktürk 1

- Göktürk 2

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Verilen uydular günümüzde hâla aktif olarak görev 
yapan uydulardır.

B) I ile gösterilen boşluğa “keşif uyduları” ifadesi gelmelidir.
C) II ile gösterilen boşluğa “gözlem uyduları” ifadesi 

gelmelidir.
D) Rasat, Göktürk 1 ve Göktürk 2 değişen yeryüzü şe-

killeri, çevre kirliliği, yeraltı sularının keşfi gibi konu-
larda veri toplayabilir.

4. Tabloda günlük hayatta kullanılan bazı araçlar verilmiştir.
 

Zeplin Diş İpi
Tansiyon Aleti İtfaiyeci Maskesi

 Bu araçlardan uzay araştırmaları sonucu elde edi-
lenler boyandığında tablonun görünümü nasıl olur?

A)    B) 

C)    D) 

Uzay Araştırmaları



17

TEST - 2

5. 
sayesinde geliştirilir - UZAY MEKİĞİ

- UZAY İSTASYONU

Sebep olur

 Yukarıdaki şemada  ve  sembolleri ile 

gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

                                            

A) Uzay teknolojisi Uzay kirliliği
B) Gözlemevleri Uzay kirliliği
C) Uzay kirliliği Uzay araştırmaları
D) Uzay sondası Uzay araştırmaları

 

6. Dünya üzerinde sabit teleskoplar kullanılarak uzay göz-
lemleri yapılan yerlere ‘Gözlemevi’ denir.

 

 Aşağıdakilerin hangisi gözlemevlerinin kurulduğu 
bölgelerin taşıyacağı özelliklerden biri olamaz?

A) Hava ve ışık kirliliğinin az olması
B) Havadaki nem oranının düşük olması
C) Kent merkezlerine yakın konumda olması
D) Bulutsuz gece sayısı fazla olan bir konumda bulunması

7. Radyo teleskopların kullanıldığı gözlemevlerine “Radyo 
gözlemevi” denir.

     

 Radyo gözlemevleri ile ilgili,

 I. Açık bir alanda kurulabilir.
 II. Hem gündüz hem gece gözlem yapılabilir.
 III. Evrendeki farklı yıldızlar, galaksiler, gelen sinyalleri 

toplayabilir.
 verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.    B) II ve III.

C) I ve III.    D) I, II ve III.

8. Aynalı teleskop, mercekli teleskop ve radyo teleskop ol-
mak üzere üç çeşit teleskop vardır. 

 Bu teleskop türlerinin özellikleriyle ilgili aşağıdaki-
lerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Aynalı teleskoplar ve mercekli teleskoplar optik te-
leskop çeşididir.

B) Radyo teleskoplar uzaydaki cisimler tarafından ya-
yılan radyo dalgalarını toplayıp elektrik sinyallerine 
çevirir.

C) Dünya yörüngesine oturtulan Hubble Uzay telesko-
bu bir çeşit radyo teleskoptur.

D) Aynalı teleskoplarda ışığı toplayan aynalar kullanılır.

Uzay Araştırmaları
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TEST - 1 Uzay Araştırmaları

1. Türkiye’nin uydularından biri olan Göktürk - 2’ye ait özellikler aşağıda sıralanmıştır.
 

Yörünge yüksekliği 700 km

Yörüngesinde bir tur dolanma süresi 98 dakika

Günlük yer istasyonu ile temas süresi 40 dakika

Uydu kütlesi 409 kg

Görüntü depolama kapasitesi 15 Gb

Yörünge hareketi Güneş’e eş zamanlı

 Tablodaki bilgilere göre yapay uydularla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Tur sürelerinin artması yörünge hareketlerini yavaşlatır.
B) Kütlelerinin artması yörüngede dolanma hızını yavaşlatır.
C) Hafızalarının artması yer istasyonları ile temas sürelerini arttırır.
D) Yerden yüksekliklerinin artması görüntü çözünürlüklerini düşürür.

2. Çeşitli araçlarla uzaya gidilmesini sağlayan, uzayda yapılan araştırma verilerini Dünya’ya ulaştıran araç-gereçlerin tü-
müne uzay teknolojisi adı verilir. Araştırmalardan elde edilen bilgilere üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bazı 
uzay araçları üretilmiştir.

 

Uzay Sondası Uzay Mekiği Yapay Uydu

Bir gezegeni veya bir gök cismini in-
celemek için o gök cismine indirilebi-
len uzay araçlarıdır.

Büyük uyduları taşıyabilen uzay araç-
larıdır. Roketler gibi hızla yükselebilir, 
uçaklar gibi manevralar yapabilir ve 
tekrar yere inebilirler.

Uzaya gönderilen, Dünya’nın veya 
başka bir gezegenin yörüngesine yer-
leştirilen uzay iletişim aracıdır.

Roket Uzay İstasyonu Uzay Teleskopu

Bir uzay aracını atmosferin dışına ta-
şımak için kullanılmaktadır.

Astronotların hem yaşayabilmesini 
hem de deneyler yapabilmesini sağ-
layan dev yapay uydulardır.

Uzaydaki gök cisimlerini incelemek ve 
bu gök cisimleri hakkında bilgi edin-
mek için Dünya yörüngesine yerleşti-
rilen teleskoplardır.

 Uzay araçları ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Uzay mekikleri diğer tüm uzay araçlarını uzaya taşımak için gereklidir.
B) Uzay teleskoplarındaki arızaları gidermek için uzay sondaları kullanılır.
C) Uzay sondaları ile yapay uydular bir gök cisminin yörüngesine yerleştirilir.
D) Uzay istasyonuna astronotları göndermek için roketler, Dünya’ya geri döndürmek için uzay mekikleri kullanılır.
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3. Dünya’nın çevresinde değişik yörüngelerde dönen ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü uzay 
kirliliği olarak adlandırılır. Dünya yörüngesinde dolanan ve çapı 1 cm’den büyük olan cisimlerin sayısı yaklaşık 700 000’i 
buldu. Bu nesnelerin içinde roketlerin itiş takımları, modüller, eskimiş ve artık kullanılmayan uyduların yanında; astronot 
eldivenleri, konserve kutuları, küçük metal parçaları gibi nesneler de bulunabilmektedir.

 

1800’lü yıllar 2000’li yıllar

 Uzay kirliliği artmaya devam ederse aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

A) Uzay kirliliğine neden olan araçlar teknolojinin gelişimi ile beraber arttığı için uzay araştırmaları da hızlanabilir.
B) Uzay kirliliğini azaltmak için geliştirilen teknolojiler günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasına girebilir.
C) Uzaydaki atıkların birbiriyle çarpışması sonucunda hâlâ görevini yapan uzay araçları zarar görebilir.
D) Uzaydaki atıklar Dünya’ya çarparak doğal dengeyi bozabilir ve geri dönüşü olmayan zararlar verebilir.

4. Aşağıda mercekli bir teleskobun çalışma şekli verilmiştir.
 

Gelen ışın

Odaklanılan yerden gelen ışığı alır.

Görüntü bu merceğe düşer ve gözümüzde
büyük görünmesini sağlar.

Göz

İnce kenarlı mercek
Mercek

 Buna göre doğru bir teleskop modeli yapmak için verilen malzemelerden hangileri birlikte kullanılmalıdır?

A) 2 adet ince kenarlı mercek - iki ucu açık kalın boru - kalın boru içinde hareket edebilen iki ucu açık ince boru - yapışkan
B) 2 adet kalın kenarlı mercek - bir ucu açık kalın boru - kalın boru içinde hareket edebilen bir ucu açık ince boru - ya-

pışkan
C) 1 adet kalın kenarlı mercek - 1 adet ince kenarlı mercek- bir ucu açık kalın boru - kalın boru içinde hareket edebilen 

bir ucu açık ince boru - yapışkan
D) 1 adet kalın kenarlı mercek - 1 adet ince kenarlı mercek-iki ucu açık kalın boru - kalın boru içinde hareket edebilen 

iki ucu açık ince boru - yapışkan
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GÖK CİSİMLERİ

Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Yıldızların oluştuğu alanlara bulutsu (nebula) denir.

Soğuk yıldızlar kır-
mızı renkte görünür.

Uzay boşluğunda yer alan her türlü cisme gök cismi denir. Yıldız, gezegen, doğal uydu, meteor, gök taşı vb gök cisimlerine örnek 
verilebilr.

Yıldızlar hidrojen gazı, toz ve diğer mater-
yallerden oluşur. Dünya’ya en yakın yıldız 
Güneş’tir. Diğer yıldızlar çok uzak olduğu 
için küçük görünürler. Yıldızların Dünya’dan 
köşeli gibi görünmesinin nedeni atmosfer-
den geçerken ışığın kırılmasıdır.

Yıldızlar: Küresel şekilli doğal ışık kay-
nağı olan gök cisimlerine yıldız denir. 
Yıldızların da bir ömrü vardır. Oluşumla-
rından milyonlarca yıl sonra varlıkları son 
bulur. 

Sıcak yıldızlar ise mavi - 
beyaz renkte görünür.

Soğuk Orta Sıcaklık Mavi Beyaz

YILDIZ OLUŞUM SÜRECİ

Yıldızlar kütlelerine göre farklı oluşum süreçleri yaşar. Ölen yıldızlar gaz ve toz bulutu oluştururlar. Bu gaz ve toz bulutları yeni-
den bulutsuya dönüşür. Yıldızların enerjileri tükenmeden önce, merkezindeki basınç ve sıcaklık arttığı için yıldız şişmeye başlar. 
Yıldızın dış katmanları uzaya doğru itilir ve çapı öncekine göre artar. Yıldızlar yaşamlarının bu son aşamasında genişlerken yü-
zeyleri soğuduğu için kırmızı renkte görünür. Bu aşamadan sonra yıldız büyük bir patlama ile uzaya enerji yayar. Böylece yıldızın 
parlaklığı zamanla yiter ve varlığı son bulur. 

Bulutsu

Küçük yıldız Kırmızı dev Gezegenimsi
bulutsu

Beyaz
cüce

Nötron
yıldızı

Kara
delikSüpernova

patlaması

gezeg

S
p

ddçük yılddız Kırmızı devr GezegGGezeg
bul

SS
pKırmızı üstdev

Büyük yıldız
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Tarantula bulutsusu ise şimdiye kadar bi-
linen en büyük bulutsudur.

Atbaşı bulutsusu karanlık bulutsulara 
örnektir. 

Dünya’ya en yakın bulutsu Orion bulutsusudur, Ke-
lebek ve Kedi Gözü de bulutsalara örnek verilebilir. Atbaşı Bulutsusu

Kelebek Bulutsusu

Tarantula Bulutsusu

Bulutsu (Nebula): Gaz ve tozların kütle çekimi etkisiyle yoğunlaşması sonucu yıldızlar oluşur. Yıldız oluşum alanlarıdır. Gaz ve toz 
bulutu şeklinde görülür.

Kara Delik: Kütle çekimi, kendi yakınındaki her türlü maddeyi hatta 
ışığı bile çekecek güçte olan uzay bölgelerine kara delik denir. Ga-
laksilerin merkezinde oldukları düşünülmektedir. Karadelikler 2019 
yılında görüntülense de hakkında net bilgi yoktur.

TAKIM YILDIZI

Birbirlerinden uzakta olmasına rağmen insan-
lar tarafından belirli şekillere benzetilen yıldız-
lardır.

İnsanların yönlerini bulmasını sağlayan kutup 
yıldızı Küçük Ayı takım yıldızının içerisinde 
yer alır.

Yılan, Orion (avcı), Kuzey Tacı, Kartal, Büyük 
Köpek, Büyük Ayı, Küçük Ayı gibi bir çok ta-
kım yıldızı vardır.



22

Kuyrukyıldızlar: İsimleri yıldız olmasına rağmen aslında yıldız değillerdir. Güneş etra-
fında elips bir yörünge ile dolanan buz ve toz kümeleridir. Kirli kartopu olarak da bilinirler. 
Doğal ışık kaynağı değillerdir. Hâlley, Hâle Bopp, İkeya - zeng kuyrukluyıldızlara örnektir.

Yıldız Kayması: Dünya atmosferine giren gök taşlarının yanması sonucu ortaya çıkan 
görüntüye hâlk tarafından verilen isimdir. Yıldız kaymasının yıldız ile ilgisi yoktur.

Çoban Yıldızı: Hâlk arasında Çoban yıldızı olarak bilinen gök cismi Venüs gezegenidir. 
Güneşten aldığı ışığı yansıtır.

GÖK ADA (GALAKSİLER)

Eliptik Düzensiz Sarmal Çubuklu
sarmal

Yıldızlar, gezegenler, karadelikler, doğal uydular, yıldız arası gaz ve toz bulutlarından oluşan dev sistemlere gök ada ya da 
galaksi adı verilir. Gök adalar yapılarına göre dörde ayrılır:

Dünya’nın içerisinde yer aldığı Samanyolu gök adası ve Sa-
manyolu gök adasına en yakın gök ada olan Andromeda gök 
adası sarmal yapıdadır. Gök adalar zaman içerisinde birbir-
lerine dönüşebilir.

1
Sarmal galaksi

2
Çubuklu sarmal galaksi

3
Eliptik galaksiler

4
Düzensiz galaksiler

Uzay çok büyük bir boşluktur. Bu boşlukta yer alan gök cisimleri arasındaki mesafe çok büyüktür. Bu yüzden Astronomik birim 
ve ışık yılı olmak üzere uzunluk birimleri ile ölçüm yapılır .

Işık Yılı: Işığın bir yılda aldığı yola de-
nir. 9,5 trilyon km‘ye denk gelen uzun-
luktur.

Astronomik birim: Güneş’in Dünya’ya 
olan yaklaşık uzaklığı olan 150 milyon 
km, Astronomik Birim olarak adlandırılır.
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EVREN’İN OLUŞUMU HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Büyük patlama (Bigbang) teorisine 
göre ise evren sürekli genişleyen 
başlangıcı ve sonu olan bir yapıdır. 
Evren bir noktanın patlayıp soğuma-
sı sonucu oluşmuştur.

Evren şekildeki balonlara 
benzetilebilir. Evren geniş-
ledikçe üzerindeki nokta-
larda birbirinden uzaklaşır.

Newton evrenin hareket-
siz, sabit ve değişmez ol-
duğunu savunmuştur. Ev-
renin başlangıcı ve sonu 
olmadığını ileri sürmüştür.

Dünya’nın Evrendeki Konumu
Dünya uzay boşluğu içerisinde Samanyolu galaksisinin dört kolundan birisi olan Avcı kolunda yer alır. Dünya’nın içinde bulundu-
ğu sistem Güneş sistemidir. Dünya Güneş sisteminin Güneş’e yakınlık sıralamasında üçüncü gezegenidir.

Gök Bilimi Terimlerinin Büyüklük 
Sıralaması

Uzay DünyaAvcı koluSamanyolu
gökadası

Güneş
sistemi
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1 Aşağıda verilen önermelerden doğru olanlarının başına “”, yanlış olanlarının başına “” 
işareti koyunuz. 

 
ÖNERMELER

1. Dünya dışında var olan her şeyi kapsayan boşluğa evren denir.

2. Galaksilerin şekilleri sabittir ve değişmez .

3. Samanyolu gök adası şekil olarak Andromeda ile aynı sınıfta yer alır.

4. Meteorların Dünya atmosferine girmesinden sonra yanarak yok olmasına yıldız kayması denir.

5. Hâlley, Hâle Bopp, Ikeya Zeng takım yıldızlarına örnek olarak verilebilir.

6. Büyük kütleli yıldızlar  süpernova patlaması geçirerek beyaz cüceye dönüşür.

7. Yıldızlar köşeli yapıda yapay ışık kaynaklarıdır ve bu yüzden ışıkları yanıp söner şeklinde görülür

8. Güneş’in renginin sarı - turuncu olması Güneş’in orta büyüklükte yıldız olduğunu gösterir.

9. Çoban yıldızı gerçekte yıldız değil gezegendir.

10. Büyük patlama teorisine göre evren sabittir, başlangıcı ve sonu yoktur.

2 Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yer-
leştiriniz.

bulutsu kuyrukluyıldız

gök cismi parlak

takım yıldızı

Nötron yıldızıküçük ayı uydu

kırmızı yıldız

hidrojen

 

1. 	Uzayda	gaz	atomları	ve	toz	parçacıklarından	oluşmuş	yıldız	oluşum	alanlarına	.................................	adı	verilir.

2. Uzayda	yer	alan	bütün	cisimlere	.................................	denir.

3. Küresel	şekilli	doğal	ışık	kaynağı	olan	gök	cisimlerine	.................................		adı	verilir.

4. Yıldızlar	................................. ve	diğer	materyallerden	oluşur.

5. En	soğuk	yıldızlar	varlığının	sonuna	yaklaşmıştır	ve	.................................	renklidir.

6. 	Süpernova	patlaması	sonucu	.................................	ya	da	karadelik	oluşur.

7. Orion	bulutsusu	ve	Kelebek	bulutsusu	.................................	bulutsulara	örnek	verilebilir.

8. Birbirinden	bağımsız	olduğu	hâlde	Dünya’dan	belirli	şekillere	benzeyen	yıldız	kümelerine	.................................	denir.

9. Kuzey	yönünü	gösteren	ve	.................................	takım	yıldızı	içerisinde	bulunan	yıldıza	kutup	yıldızı	denir.

10. Kirli	kartopu	olarak	bilinen	eliptik	yörüngeye	sahip	gök	cismine	.................................	denir.
 

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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3 Aşağıdaki bulmacada gökcisimlerinin isimleri verilmiştir. Bulduğunuz terimleri aşağıdaki 
boşluklara yazınız.

 

A D S G Y I L D I Z S G T H Y

L Ö N Ç L O S Ü F R O K E T A

E G E Z E G E N E Y N G B N P

U Y R KU L U Y I L D I Z M A

S R T G Ö K T A Ş I A Y K E Y

S V B Ö N M S D F G H J K T U

E R T K A R A D E L İ K Y E Y

R F C A T G U D Y U L A Ğ O D

U O L D Y A D G H J K A E R U

Ç

V

S

B

K

O

R

P

K

B

S O B A N Y I L D I Z I T E R

5)  .............................. 6)  .............................. 7)  ..............................

10)  .............................. 11)  ..............................

8)  .............................. 9)  ..............................

1)  .............................. 2)  .............................. 3)  .............................. 4)  ..............................

KAVRIYORUM
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4 Aşağıda verilen tabloya göre soruları cevaplayınız.

1. Buz, toz ve gaz kümeleridir. 2. Işık kaynağı değildir. 3. Farklı şekilleri vardır.

4. İçerisinde yıldız, gezegen, karadelik vb. 
yapılar bulunur. 5. Küresel şekillidir. 6. Doğal ışık kaynağıdır.

7. Yıldız değillerdir. 8. Belirli ömrü vardır. 9. Enerjisini helyum ve hidrojenden alır.

1. Tablodakilerden hangileri kuyrukluyıldızlara ait özelliklerdir?

......................................................................................................................................................................................

2. Tablodakilerden hangisi Güneş’e ait özelliklerdir?

......................................................................................................................................................................................

3. Tablodakilerden hangileri gök adalara ait özelliklerdir?

......................................................................................................................................................................................

5 Aşağıda verilen görselleri inceleyerek bu görselleri büyüklükllerine göre tabloda verilen 
kavramlar ile eşleştiriniz.

A

Orman

Yaprak Hücre Organel

Ağaç Gövde Dal

B C D

GFE

1 2 3 4 5 6 7

Uzay Evren Gök ada Kol Gezegen Sistem Takım yıldızı

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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6 Benzetime göre aşağıdaki yorumlardan doğru olanların yanına “+” koyunuz.

	 Aşağıda	evren	oluşum	teorilerinden	birisini	benzetim	modeli	ile	gösterilmiştir.	

 

 

Bu Teori İle İlgili Önermeler

1. Evren	sürekli	genişlemektedir.

2. Günümüzde	kabul	görmemektedir.

3. Evrenin	başlangıcı	ve	sonu	yoktur

4. Evren	başlangıçta	nokta	hâlindeydi.

5. Evren	değişmezdir.

6. Gök	cisimleri	bir	birinden	giderek	uzaklaşmaktadır.

7. Gök	cisimleri	arasında	mesafeler	değişmez

7 Aşağıdaki tabloda verilen isimlerden, uzayda gaz atomları ve toz parçacıklarının belirli 
bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunduğu gök cismine ait olanları tarayınız.

Kelebek

Küçükayı

Tarantula

Çoban

Boğa

Büyükayı

Ejderha

Yılan

Atbaşı

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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8 Aşağıda yıldızların yaşam sürecni gösteren bir poster verilmiştir. Bu postere göre soruları 
cevaplayınız.

 

A

B C D

E
FH

Beyaz
cüce

Nötron yıldızı

HH
G

1. Aşağıdaki tabloyu yukarıdaki postere göre doldurunuz.

Bulutsu Kara
Delik

Süpernova Süper
Dev

Kızıl
Dev

Büyük
Yıldız

Küçük
Yıldız

Gezegenimsi
Bulutsu

2. Aşağıda verilen soruların cevabına göre evet ya da hayırı yuvarlak içine alınız.

EVET HAYIR 1. Tüm yıldızlar bulutsulardan oluşur.

EVET HAYIR 2. Pulsar’ın diğer ismi Notrino yıldızıdır.

EVET HAYIR 3. Nebula posterde G ile gösterilmiştir.

EVET HAYIR 4. Güneş’ten küçük bir yıldız E ‘ye dönüşebilir.

EVET HAYIR 5. A cismi yoğunlaşarak yıldızı meydana getirir.

EVET HAYIR 6. Dünya’dan görünen yıldızların hepsi F evresindedir.

KAVRIYORUM



29

9 Aşağıda balık kılçığı diyagramı verilmiştir. Bu diyagrama göre soruları cevaplayınız.

Takım
Yıldızı

Büyük Kütleli
Yıldız

Küçük Kütleli
Yıldız Gök ada

Avcı

?

Sarmal

Örnektir yaşam evreleridir yaşam evreleridir Çeşitleridir

1. “?” yerine bu diyagramı en iyi anlatan ifadeyi yazınız.

......................................................................................................................................................................................

2. Kılçıklarda bulunan kavramları kılçık üzerinde yer alan yönlendirme sözcüklerine göre doldurunuz.

......................................................................................................................................................................................

10 Aşağıda T, R ve K yıldızlarının sıcaklık grafiği verilmiştir. Bu grafik ile ilgili soruyu cevap-
layınız.

Sıcaklık
6

5

4

3

2

1

0
T R K

1. Grafiğe göre yıldızların alabilecekleri renkleri yazınız.

T  : ................................................................................................................................................................................

R  : ................................................................................................................................................................................

K  : ................................................................................................................................................................................

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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11 Aşağıda verilen kavramları uygun şekilde eşleştiriniz.

j Işık yılı

e f gAndromeda Tarantula Bulutsusu Uzay

h Yıldız ı Venüs

a b c dTakım yıldızı Süpernova Meteor Karadelik

1. Yıldız oluşum alanlarına örnek olarak verilebilir. 6. Büyük ayı ve Küçük ayı örnek verilebilir.

2. Kendiliğinden ışık veren küresel gök cisimleridir. 7. Sarmal galaksilere örnektir.

3. Hâlk arasında yıldız kayması denilen olaya se-
bep olan gök cismidir. 8. Işığın bir yılda almış olduğu yoldur.

4. Karadelikten önce oluşan gök cismidir. 9. Dünya dışında kalan boşluğa verilen addır.

5. Yüksek kütle çekim gücüne sahip yapılardır. 10. Hâlk arasında çoban yıldızı olarak bilinen geze-
gendir.

12 Aşağıda verilen görselde Dünya’nın evrendeki konumu verilmiştir. Harflerle gösterilen 
kısımların isimlerini yazınız.

A

C

B

D

E

A B C D E

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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13 Aşağıda verilen görselleri isimleri ile eşleştiriniz.

e f gGezegen Nötrino Evren

h Kara Delik ı Gök ada

a b c dTakım yıldızı Yıldız Kuyrukluyıldız Bulutsu

1) 2) 3)

4)

İKİZLER

5) 6)

7) 8) 9)

KAVRIYORUM
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1. “Evrende sürekli gerçekleşen atom patlamaları sebe-
biyle kendiliğinden ısı ve ışık veren gök cisimlerine  
denir. Bu gök cisimleri  denilen yüksek sıcaklıktaki 
yoğun gaz ve toz bulutlarının bir araya gelip sıkışma-
sıyla oluşurlar. , bu gök cisimlerinden Dünya’mıza en 
yakın olanıdır.”

 Yukarıdaki metinde  ,  ve  sembolleri ile 
gösterilen boşluklara sırasıyla hangi kavramlar gel-
melidir?

A) Yıldız, Galaksi, Güneş
B) Güneş, Galaksi, Bulutsu
C) Yıldız, Bulutsu, Güneş
D) Güneş, Bulutsu, Ay

2. Yıldızlar hakkında bilgi toplayan bir öğrenci grubu bul-
dukları bilgileri aşağıdaki gibi ifade ediyor.

 

Yıldızların
yaşları

göründükleri
renge

göre tahmin
edilebilir.

DURU

Yıldızlar
canlılar

gibi doğar,
yaşar

ve ölürler.

DEFNE Çok büyük
yıldızların

çekirdeklerinin
içe

çökmesiyle
karadelikler

oluşur.

KUBİLAY

Dünya’ya
en yakın

yıldız
Andromeda’dır.

MEHMET

 Buna göre hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır?

A) Defne    B) Duru

C) Mehmet    D) Kubilay

3. 

 Karadeliklerle ilgili,

 I. Olağan üstü bir çekim gücüne sahiptirler.
 II. Optik teleskopların kullanıldığı gözlemevlerinden 

gözlenebilirler.
 III. Bulutsuların sıkışmasıyla oluşurlar.
 verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.    B) I ve II.

C) II ve III.    D) I, II ve III.

4. Yıldızlar da canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür. Bu süreç 
içerisinde etrafa yaydıkları ışığın rengi de değişir. En 
genç yıldızlar en sıcak, en yaşlı olanları ise en soğuk 
yıldızlardır.

 Buna göre genç yıldızlar hangi renkte ışık yayar?

A)  B)  C)  D)  

TEST - 3 Güneş Sistemi Ötesi Gök Cisimler
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5. 
IŞIK YILI

Uzunluk
ölçü birimi

Zaman
ölçü birimi

Galaksi Bulutsu Karadelik Meteor

Sıkışarak yıldızların
oluşumunu

sağlar

Her türlü kütle ve ışınımı
kendisine çekecek kadar

büyük çekim etkisine
sahip gök cismi

 Sırasıyla kutucuklar içindeki kavramları ifade eden 
doğru bilgiler boyunca ilerlendiğinde hangi uzaylı 
figürüne ulaşılır?

A)  B)  C)  D) 

6. 

 Gezegenimizin ısı ve ışık kaynağı Güneş ile ilgili 
aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Orta sıcaklıkta bir yıldızdır.
B) Evrendeki en büyük yıldızdır.
C) Yıldız sistemimizdeki en büyük gök cismidir.
D) Gündüz görebildiğimiz tek yıldızdır.

7. 
Gece ormanda

kaybolduğumda yönümü
ona bakarak bulmuştum.

 Çiftçi Adem Amca’nın yönünü bulmasını sağlayan 
gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutup yıldızı    B) Güneş

C) Ay    D) Çoban yıldızı

8. Dünya’nın çekim kuvveti etkisinde atmosfere giren me-
teorlar burada sürtünmeden dolayı ısınıp akkor hâle 
gelerek hareketleri sırasında arkalarında ışıklı bir çizgi 
oluştururlar.

 Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kuyrukluyıldız    B) Yıldız kayması

C) Asteorit yağmuru    D) Takım Yıldız
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1. 1 2 3

 Yukarıda resimleri verilen görsellerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?

A) Hepsi Güneş sisteminde yer alan gök cisimleridir.
B) 1. ve 2. görseller takım yıldızlara örnek olarak verilebilir.
C) 3. görsel kuyrukluyıldızdır.
D) 3. görselde verilen gök cismi kendi ısı ve ışığını üre-

temez.

2.  Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki gibi hazırlanmış bir 
etkinlik kağıdı dağıtmıştır. 

EVRENDEKİ ADRESİMİZ

.................... Galaksisi

.................... Yıldız sistemine uzaklığı

.................... Sıradaki gezegen

 Çiğdem etkinlik kağıdının tamamını doğru doldur-
duğuna göre boşlukları sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi gibi doldurmuş olabilir?

A) Avcı - Samanyolu - 5.
B) Samanyolu - Güneş - 3.
C) Andromeda - Samanyolu - 3.
D) Samanyolu - Güneş - 5.

3. Yıldızlar ve gezegenlere ait bazı özellikler tabloda gös-
terilmiştir

 YILDIZLAR GEZEGENLER

A
Isı ve ışık kayna-
ğıdır.

1
Yakınındaki yıldızdan 
aldığı ışığı yansıtarak 
görünür.

B

Dünya’dan bakıl-
dığında gökyü-
zündeki konumla-
rı sabittir.

2
Gözlem yaparken ışığ-
nını titreşim yaptığını 
algılarız.

C
Karasal ya da 
gazsal yapıda 
olabilirler.

3
Bazılarının yörünge-
sinde dolanan uyduları 
vardır.

 Hangi kavramlar yer değiştirdiğinde tablo doğru 
doldurulmuş olur?

 
A) A 3 B) B 1

C) C 2 D) B 2

4. Gök adalar şekillerine göre üç şekilde incelenir. 
 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir gök ada çeşidi 

değildir?

A) Değişken Gök adalar
B) Sarmal Gök adalar
C) Eliptik Gök adalar
D) Düzensiz Gök adalar
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5. Dünya’dan bakıldığından birbirine yakın yıldızların oluş-
turduğu yıldız kümelerine “Takım Yıldız” denir.

 Takım yıldızlarına isimleri hangi özelliklerine bakıla-
rak verilmişir?

A) Dünya’ya olan uzaklıklarına
B) Parlaklıklarına
C) Benzetildikleri şekillere
D) Işığı yansıtma şekillerine göre

6. 
Aralarındaki boşlukla birlikte

gökcisimlerinin tamamına evren deniir.

D

D

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış

Y D Y

Y

Uzay, Dünya dışında
kalan boşluğa

denir.

Evrenin oluşumuyla
ilgili en güncel teori

Büyük Patlama
teorisidir.

 Şemada ilk cümleden başlanarak ifade doğru ise (D) 
yanlış ise (Y) yolu takip edildiğinde hangi çıkışa ula-
şılır?

A) 1. Çıkış    B) 2. Çıkış

C) 3. Çıkış    D) 4. Çıkış

7. 
Uzaydaki gök cisimlerinin
birbirinden uzaklaştığını

keşfederek Büyük
Patlama teorisine katkıda

bulunmuştur.
İsaac Newton

Galileo

Edwin Hubble

Teleskobu geliştirip ilk
defa gökyüzü
gözlemlerinde
kullanmıştır.

“Evren sonsuz
büyüklüktedir. Sonsuzdan

beri vardır ve sonsuza
dek var olacaktır”
görüşünü savunan

ünlü fizikçidir.

2

3

1

 Hangi kutucuklar yer değiştirirse bilim adamı ile 
gökbilimi için yaptığı çalışma doğru eşleşmiş olur?

A) 1 ve 2.    B) 2 ve 3.

C) 1 ve 3.    D) 1 ve 2.
           2 ve 3.
           3 ve 1.

8. Aşağıdakilerden hangisi evrenin büyük patlama so-
nucu oluştuğunu destekleyen bulgulardan değildir?
A) Evrendeki hidrojen-helyum oranı
B) Uzayda her yönde gerçekleşen ışıma
C) Yeryüzünden bakıldığında yıldızların konumunun 

değişmediğini görmemiz
D) Evrenin sürekli genişleme içerisinde bulunduğunun 

gözlenmesi
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TEST - 2

1. NASA, Güneş sistemi ve ötesini araştırmak amacıyla 1977 yılında Voyager projesini başlattı. Voyager uzay araçları-
nın ilk rotaları gazsal gezegenlerdi. Bu maksatla Voyager-2 20 Ağustos 1977 de, Voyager-1 ise 5 Eylül 1977 yılında 
uzaya gönderildi. Bir odayı aydınlatan ampul kadar enerji harcayan bu araçlar, Dünya’ya fotoğraf ve bilgiler yolladılar. 
Neptün’den sonra Güneş sisteminin dışına doğru yollarına devam ettiler. Günümüzde Voyager-1 ve Voyager-2 Güneş 
sistemindeki gezegenleri geçerek yıldızlararası boşluğa ulaştılar.

 

Voyager - 1 Voyager - 2

 Voyager projesi ile ilgili verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz?

A) Voyager uzay araçları, uzaya roketler kullanılarak gönderilmiştir.
B) Voyager araçları sayesinde gazsal gezegenler hakkındaki bilgilerimiz artmıştır.
C) Voyager uzay araçları, kullanılan uzay araçları arasındadır.
D) Bu araçlardan gelen bilgiler Güneş sistemi ve ötesi hakkındaki bilgilerimizi arttıracaktır.

2. Uzay araştırmaları sonucu günümüzde üretilen üç aracın, Güneş sisteminde aktif durumda oldukları konumları verilmiştir.
 

Dünya

Mars

K

M

L

 Görselde verilen K, L ve M uzay araçları ile ilgili,

 I. K uzay aracı roketle uzaya fırlatılmış olan ve Dünya etrafında belli bir yörüngede dolanan iletişim uydusu olabilir.
 II. Mars üzerine konumlanmış olan L aracı, Dünya’ya fotoğraf ve bilgi gönderen gözlem aracı olabilir.
 III. M uzay aracı, insanlı uçuşlar için uzaya gönderilen bir uzay mekiği olabilir.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.  C) I ve II. D) II ve III.

Güneş Sistemi Ötesi Gök Cisimler
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3. Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) tamirat ve yenileme çalışmalarını sürdüren astronotlar, 6 saat 39 dakika süren 
uzay yürüyüşü (uzay aracının dışına çıkma) gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar sırasında ömrünü doldurmuş bir koruma 
kalkanını değiştirdiler. Eski koruma kalkanı astronotlar tarafından atmosfere doğru uzay boşluğuna bırakıldı. NASA yet-
kilileri eski kalkanın atmosfere girerek parçalanıp yanacağını belirtiler.

 

 Yukarıda verilen 23 Kasım 2019 tarihli internet haberi incelendiğinde,

 I. Uluslararası uzay istasyonu, astronotların uzayda çalışmalarını kolaylaştırır.
 II. Uzay araçlarının tüm parçaları atmosfere gönderilebilir.
 III. Dünya atmosferi uzay kirliliğinin artmasını engellemiştir.
 yorumlarından hangileri çıkarılamaz?

A) I ve II. B) I ve III.  C) II ve III.  D) I, II ve III.

4. Aşağıda bazı teleskop türlerine ait bilgi ve görseler verilmiştir.
 

OPTİK TELESKOPLAR

Ayna mercek ya da her
ikisinin bir arada kullanıl-
dığı, teleskop çeşididir.

HUBBLE UZAY
TELESKOBU

Dünyanın etrafında belli
bir yörüngeye yerleştirilen
büyük aynalara sahip
teleskoptur.

JAMES WEBB
UZAY TELESKOBU

Hubble uzay teleskobunun
yerini alması planlanan ve
daha gelişmiş aynalara
sahip olan teleskoptur.
Aynı anda 100 kadar gök
cismini gözleyecek
donanıma sahiptir.

 Verilen teleskoplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Verilen her üç teleskopta ışık kirliliğinden ve nemden etkilenir.
B) Teknolojik gelişmeler teleskopların da özelliklerinin gelişmesini sağlamaktadır.
C) James Webb teleskobundan sonra optik teleskoplara ihtiyaç kalmayacaktır.
D) Uzay teleskoplarının görüntülediği tüm cisimler, optik teleskoplarla da görüntülenebilir.

Güneş Sistemi Ötesi Gök Cisimler
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5. Aşağıda küçük kütleli yıldızların zamanla geçireceği değişimler gösterilmiştir.
 

 Güneş kütlesinde bir yıldızın, hidrojeni tüketmek için yaklaşık 10 milyar yıllık bir süresi vardır. Güneş kütlesindeki yıl-
dızlar, yakıtlarını tükettiklerinde önce büyüyerek hacimleri artar sonra patlayarak dış kabuklarını atar ve yıldızın etrafı 
gezegenimsi bulutsu adı verilen toz ve gaz bulutuyla çevrelenir. Geriye ise sadece çekirdekleri, yani beyaz cüce kalır. 
Beyaz cüceler soğuduklarında siyah cüceye dönüşürler. Fakat evrende henüz siyah cüce tespit edilememiştir. Yapılan 
hesaplamalar, beyaz cücelerin oluşmasının ve soğumasının evrenin yaşından (14 milyar yıldan) daha uzun sürdüğünü 
göstermektedir.

 Yalnızca bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bir yıldızın yaşamının uzunluğu başlangıçtaki kütlesine bağlıdır.
B) Başlangıçtaki küçük kütleli yıldızın sıcaklığı, yakıtı azaldıkça azalır.
C) Tüm küçük kütleli yıldızlar aynı yaşam döngüsünden geçerler.
D) Siyah cücenin kütlesi ve sıcaklığı, başlangıçtaki yıldıza göre küçüktür.

6. Dünya’ya benzer olduğu tahmin edilen gezegenlerden en yakın olanı Kepler-452b dir. Kepler-452b Dünya’mızdan         
1,5 milyar yıl daha yaşlıdır. Dünya’dan %60 daha büyük olan gezegen, 1400 ışık yılı uzaklıkta bulunur.

 

DÜNYA

1400 ışık yılı
KEPLER -452 b

 Burada verilenlerle ilgili,

 I. Dünya’dan Kepler-452b gezegenine gelişmiş bir teleskopla baktığımızda, yaklaşık 1400 yıl önceki hâlini gözlemleriz.
 II. Bu uzaklığı kilometre olarak bulmak için, ışığın bir yılda kaç kilometre yol aldığını bilmek gerekir.
 III. Günümüzdeki teknolojilerin verdiği imkânlarla bir insanın bu gezegene gitmesi imkânsızdır.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III.  C) II ve III.  D) I, II ve III.
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7. Evren ve bunu oluşturan yapılarla ilgili aşağıdaki model hazırlanıyor. Modelde matruşkalar temsil ettiği yapıların gerçek 
büyüklüklerinin oranlarını değil, büyük sıralamalarını temsil etmektedir.

 

K

L 
M

N

 Görseli verilen modelle ile ilgili,

 I. L uzay ise K, Andromeda galaksisi olabilir.
 II. M kümesinin içinde binlerce N gök cismi olabilir.
 III. M samanyolu galaksisi ise; N takım yıldızı oluşturabilir.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III.  C) II ve III. D) I, II ve III.

8. Astronomide 44 tanesi kuzey yarım kürede ve diğer 44’ü de güney yarım kürede olmak üzere belirlenmiş 88 adet takım 
yıldızı bulunuyor. Her bir takım yıldızı gökyüzünde belirli bir alanı temsil eder ve böylece 88 takım yıldızı bütün gökyü-
zünü kaplar. Bu da herhangi bir galaksinin ya da başka bir gök cisminin gökyüzünde nerede olduğunu bulmada kolaylık 
sağlar. Takım yıldızlarını oluşturan yıldızlar bilinenin aksine birbirlerine çok yakın değillerdir. Bu takım yıldızlarından biri 
de aşağıda verilen koç takım yıldızıdır.

 

 Takım yıldızları ile ilgili verilen görsel ve bilgiler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Koç takım yıldızını oluşturan tüm yıldızlar, Dünya’ya eşit uzaklıkta bulunur.
B) Tüm takımyıldızlarını oluşturan yıldızlar samanyolu galaksisindedir.
C) Bir takım yıldızının konumundan yararlanılarak bir başka gök oluşumunun konumunu tarif edebiliriz.
D) Takım yıldızlarına sadece hayvan ve diğer canlıların adları verilir.



Not Alınız...
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