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İnsan yaşam nın daha teknolojik ve kalite olması da uzay araştırmaların etkisi var mı?ı n

Yukarıdaki sorunun yanıtlarını arkadaşlarınızla tartışınız ve tartışmanızın sonuçlarını
defterinize not ediniz. Ünitenin sonunda aynı tartışmayı tekrar yaparak sonuçlarınızı
yeniden değerlendiriniz.
.

Güneş, Dünya ve Ay arasındaki
benzerlik ve farklıları arkadaşlarınızla
tartışınız.
Tartışmanızın sonuçlarını defterinize
not ediniz. Ünitenin sonunda aynı
t a r t ı ş m a y ı t e k r a r y a p a r a k
sonuçlarınızı yeniden değerlendiriniz.

112
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DÜNYAMIZ VE EVREN

Evreni Keşfetmek

evrenUzayın tamamı ve içindeki her şey
olarak adlandırılır. Biliminsanları evrenin
ne kadar büyük olduğunu tam olarak
bilmiyorlar ama milyarlarca galaksinin
varolduğunu tahmin ediyorlar. Her
galaksinin de milyarlarca yıldızdan
meydana geldiğini düşünürsek, evrenin ne
kadar büyük olduğunu kavrayabiliriz.

Evren Ne Kadar Yaşlı ?

Büyük

Patlama (Big Bang)

Biliminsanları evrenin oluşumu sürecini,
15 milyar yıl önce gerçekleşen

adı verilen bir olaya
bağlıyorlar. Biliminsanlarının yaptığı
b i r ç o k h e s a p l a m a b u f i k r i
desteklemektedir.

Bu patlama evrendeki her şeyi meydana
getirmiştir. o kadar
güçlüydü ki o dönemde oluşan yıldızlar
birbirinden uzaklaşmaya devam ediyor.
Bir başka deyişle o patlamanın etkileri
hâlâ devam ediyor yani evren genişliyor.

Büyük Patlama

Uzayda Neler Olduğunu Nasıl

Biliyoruz?

Biliminsanları uzay hakkındaki bilgiyi en
çok, yere ya da uzaya yerleştirilmiş
teleskoplarla yaptığı gözlemler
sonucunda elde ediyor. Gözlemlerin yanı
sıra, çeşitli uzay araştırmaları ve
matematiksel hesaplamalar da bilgi
edinmede önemli yer tutuyor.

Gözlemliyor ve merak ediyorsanız, biliminsanı
olmanın ilk adımını attınız demektir.

Evren genişlemeye devam etmekte
olduğundan, oluşumunu tamamlamış
birçok yıldız ölmüştür. Birçok yeni
yıldız da oluşmaya devam
etmektedir.
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8 8.1. A- Evrendeki Yerimiz

Galaksiler

galaksi gök adası

Bulutsuz bir gecede uzaya baktığımızda gördüğümüz en belirgin nesneler yıldızlardır. Gördüğümüz
yıldızlar aslında bir arada bulunan birbirine kardeş yıldızlardır. Evrende bir arada bulunan yıldız
gruplarına ( ) adı verilir. Her galakside yüz milyarlarca yıldızın var olduğunu
biliyoruz. Bu da galaksilerin ne denli büyük olduğunu anlatabilir.

Evrende Neredeyiz ?

Samanyolu GalaksisiDünyamıza en yakın yıldız olan Güneş, 'nde bulunmaktadır. Bu galakside yüz
milyarlarca yıldız olduğunu ve evrenin bütününde de milyarlarca galaksi olduğunu düşünürsek evrende
çok küçük bir yer tutuğumuzu anlayabiliriz.

Samanyolu Galaksisi

Güneş'

Samanyolu Galaksisi'

Güneş

Samanyolu

Galaksisi

Bizim yaşam yıldızımız olan in de içinde
bulunduğu galaksi, dir.
Yukarıdaki resimde kırmızı ok 'in
galaksideki yerini göstermektedir. Uzaya
baktığımızda gördüğümüz yıldızlar,

'ndeki yıldızlardır.

Andromeda Galaksisi

Andromeda Galaksisi

Samanyolu Galaksisi

Evrendeki milyarlarca galaksiden biri olan
, bizim galaksimiz olan

'ne en yakın galaksidir. Bir
başka deyişle Andromeda, galaksimiz
Samanyolu'nun komşusudur.

Evrendeki bir çok

olayı anlamamıza

yardımcı olan

fotoğrafları çekip

dünyaya gönderen

Hubble Uzay

Teleskopu

1990 yılında uzaya gönderilen

astronotların dünyadan uzay
mekikleriyle gelerek bakım
yapabilecekleri biçimde
tasarlanmış ilk uzay aracıdır.

Hubble Uzay Teleskopu
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8.1. B- Bizim Yıldızımız

Güneş

Güneş BulutsuDiğer yıldızlar gibi de dev gaz bulutlarından oluşmuştur. adı verilen bu dev gaz bulutları
belli bölgelerde topaklaşmaya başlar ve o bölgenin yoğunluğunu artırır. Madde giderek burada birikir
ve yıldız yavaş yavaş oluşmaya başlar. Sıcaklığı yaklaşık 2 milyon C olan Güneş, enerjisini yapısında
bulunan Hidrojen atomlarının Helyum atomlarına dönüşmesi sırasında açığa çıkan nükleer enerjiden
elde eder.

0

Yıldızlar çeşitli evrelerden geçerek doğarlar, gelişirler ve sonra da yok olurlar. Evren hâlâ genişlediğine
göre bazı yıldızlar henüz oluşmamış, bazı yıldızlar da oluşumunu tamamlamış ve ardından yok olmuştur.
Yok olan yıldızlar sahip oldukları maddenin büyük bölümünü uzaya savururlar ve başka yıldızların
oluşması için gerekli olan Hidrojen, Helyum gibi gazların evrene yayılmasına neden olurlar.
Büyük Patlama'dan 10 milyar yıl sonra in oluştuğu tahmin edilmektedir. Bu durumda 'in
yaşının yaklaşık 5 milyar yıl olduğu hesaplanmıştır. Bizim yıldızımız , daha önce varolan ve yaşam
evrelerini tamamlayıp sonradan yok olmuş yıldızlarda üretilen maddelerden oluşmuştur. Yani bir
bakıma biz, o yıldızların çocuklarıyız.

Güneş' Güneş

Güneş

1. Biliminsanlarına göre Evren'in oluşumuna
neden olan olay nedir ve bu olaya ne ad
verilmiştir ?

2. Uzayda neler olduğunu nasıl biliyoruz?
3. Bize en yakın yıldız hangisidir ?
4. Güneş hangi galaksinin içerisinde yer alır.

Güneş, Samanyolu Galaksisi'nde
bulunan orta büyüklükte bir
yıldızdır.
Dünya'nın yaklaşık 1,5 milyon katı
büyüklüğündedir.
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8 8.1. C- Güneş Sistemi

Güneş

meteor

'ten çıkan ışınlar Dünya'ya 8
dakika sonra ulaşıyor.
Asteroitlerin yerçekiminden dolayı
atmosfere girip, yanarak yere
düşmesine denir.

Nasıl Bir Arada Duruyorlar ?

Kütleçekim Kuvveti

Kütleçekim

KütleçekimKuvveti

Evrendeki her şeyin bir arada durmasını sağlıyor. Bu kuvvet, kütlesi olan her cismin ,
ötekini çekmesidir. Güneş, diğer gezegenler, Dünya'mız ve Ay birbirlerini sayesinde
çekiyorlar. Bizi ve diğer tüm cisimleri yere doğru çeken kuvvet de işte bu 'dir.

1. Güneş Sistemi oluşturan öğeler nelerdir ?
2. Güneş Sistemi'ndeki Karasal ve Gaz Yapılı

gezenler hangileridir.

Güneş Sistemi

Güneş Sistemi Güneş Sistemi

Güneş, ona bağlı olan dokuz gezegen, bu gezegenlerin doğal
uyduları, kuyruklu yıldızlar ve küçük gök taşlarından oluşan
sisteme diyoruz. , yaklaşık 4,5
milyar yıl önce oluştu. Bu dönem içerisinde başta çok sıcak
olan gezegenler soğudu ve bugünkü yapısına kavuştu.

Gezegenler

Güneş Sistemi Merkür, Venüs,

Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün Pluton

Karasal Gaz Yapılı

'nde, bilenen dokuz gezegen var. Güneş'e olan yakınlıklarına göre:
ve 'dur. Merkür, Venüs , Dünya , Mars ve Plüton

gezegenlerdir. Jüpiter, Satürn , Uranüs ve Neptün gezegenlerdir.

Gök taşları (Asteroit)

Ceres

Gök taşları (Asteroitler), Mars ile
Jüpiter arasında yer alır ve onlarda
bir kuşak halinde Güneş'in etrafında
dolanırlar. Çevresi 446 km olan
adındaki gök taşı, bilinen en büyük
gök taşıdır.

Kuyruklu yıldızlar

Kuyruklu yıldızlar donmuş
gaz toplarıdırlar. Güneş'e
yaklaştıkça içerdiği gaz
buharlaşmaya başlar ve
kuyruğunu oluşturur.

Doğal Uydular

Güneş Sistemi'nde yer alan
gezegenlerin bir çoğunda farklı
sayılarda doğal uydular vardır.
Dünya'nın tek doğal uydusu
Ay'dır.

Güneş Merkür Venüs Dünya Mars Jüpiter Satürn Uranüs Neptün PlutonGöktaşları

Kuşağı
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8.2. A- Dünyamızın Arkadaşı

Uzaydaki Komşumuz

Ay

Ay'

Ay

Ay'

Dünya'dan yapılan gözlemler ve uzay yolculukları
sayesinde komşumuz hakkında pek çok bilgi
edindik.

ın kendi eksenindeki dönüş süresi ile Dünya'nın
etrafındaki dönüş süresi aynıdır. Bu nedenle ,
Dünya etrafında dönerken bize hep aynı yüzünü
gösterir. Dünyadan bakarak öteki yüzünü hiçbir
zaman göremeyiz. Dünya'nın yaklaşık 1/4'ü kadar
olan da atmosfer olmadığından gündüzleri
sıcaklık 125 C iken gece sıcaklığı -175 C dir.
Dünya'ya uzaklığı 384,400 km’dir.

o o

Ay'a Yolculuk

Apollo11

“İnsan için küçük bir

adım fakat insanlık için dev bir adım”

1969 yılında, Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve
Micheal Collins'ten oluşan üç kişilik ekibi
Ay'a ulaştı. Ay yüzeyine başarılı bir iniş yapan
ekipten Armstong ve Aldrien sırayla iniş
modülünden çıktılar. Neil Armstrong, Ay'a ilk
adımını atarken söylediği

sözü
televizyonlardan naklen olarak izlenen tüm dünyada
çoşku ile karşılandı. Ay yüzeyinde iki saat süre
içerisinde çeşitli küçük deneyler yapan ve taş
örnekleri toplayan Armstrong ile Aldrin ve çok
önemli olan kalkış zamanını hesaplama görevi
üstlenen Collins, başarılı bir şekilde Dünya'ya geri

Ay yolculuğu 8 gün, 3 saat, 17
dakika sürdü.
Astronotlar uzayda, yerçekimsiz ve
atmosfersiz ortamda rahat hareket
edebilmeleri için özel uzay giyisileri
giyerler.

Edwin Aldrin

( Bu resim Neil Armstrong tarafından çekildi.)

Apollo11 Ekibi

(Armstrong, Collins, Aldrin.)
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8 8.3. A- Yapay Uydular

Yapay Uydular

yapay uydu

Sputnik

Dünya'mızın doğal uydusu Ay'ı biliyoruz. Güneş
Sitemi'nde diğer gezegenlerin doğal uyduları
vardır. Bütün bunların dışında, çok çeşitli amaçlar
için biliminsanları tarafından yapılan ve Dünya
çevresinde dolanabileceği belirli yörüngelere
yerleştirilen çok sayıda vardır. 1957
yılında yapılan uzaya gönderilen ilk yapay
uydudur.

Yapay Uydular Ne Yapıyor ?

Yapay uydular çok çeşitli amaçlar için
ge l işt ir i l i r ler . Uzayda o lup biten i
gözlemlemek, ülkeler arası iletişim,
atmosferdeki olaylar hakkında bilgi almak ve
daha birçok amaç için uydulardan yararlanılır.
Uydular topladıkları veri ve bilgiyi yeryüzüne
iletirler. Bilgiler yer istasyonlarında
kaydedilirler ve kullanıma sunulurlar.
Günümüzde, TV yayınlarında, haberleşmede,
yer altı maden alanlarının belirlenmesinde,
meteorolojik bilgilerin belirlenmesinde yapay
uydular kullanılır. Gelişmiş birçok ülke
karayolu trafiğinin daha düzgün ve güvenli
olabilmesi için yapay uydulardan yararlanır.

İlk yapay uydu Sputnik

Kıbrıs'ın uydudan
çekilmiş fotoğrafı

Yapay uydular, yeryüzündeki 1 metre
boyutundaki her cismi
görüntüleyebilirler.
Bölgesel uyduların Dünya etrafındaki
yörünge süreleri 24 saattir.
Böylelikle Dünya'nın dönüşüyle
beraber hareket ederek hep aynı
bölge üzerinde hizmet verirler.

Biliminsanlarının uzayda yaptığı uydu onarımı.

Hizmet verme süresi dolan birçok yapay uydu uzayı
kirletmektedir. Uzay kirliliği de diğer çevre
kirlilikleri gibi insan yaşamını olumsuz etkilemektedir.
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8.4. A- Uzay Araştırmaları

Uzayı Keşfetmek

Uzay

Uzay her zaman için insanlığın ilgisini çekmiştir. Eski dönemlerde
biliminsanları uzayı keşfetmek için sadece Dünya'dan gözlem yapmakla
yetiniyorlardı. Oysa 20. yüzyıldan itibaren birçok araştırma uzayın
derinliklerinde yapılabiliyor. Bu nedenle 20. yüzyıla Çağı adı da
verilmiştir. Günlük yaşantımızın birçok anında uydulardan
yararlanılıyoruz, uzay istasyonları kurulabiliyoruz, Güneş Sistemi'nin
dışındaki gezegenlere bile uzay araçları gönderilebiliyoruz. Ay'da ya da
Mars'ta yerleşim yerleri kurmayı düşlüyoruz.

Uluslararası Uzay İstasyonu

Uluslararası Uzay

İstasyonu'

Uzay araştırmalarının ilk yıllarında ülkeler arasında çok
büyük bir rekabet vardı. Günümüzdeyse bu rekabet
yerini işbirliğine bırakmıştır. Bunun en güzel örneği
yandaki resimde görülen

nun yapımında yaşanmaktadır. Amerika Uzay
Ajansı NASA, Avrupa Uzay Ajansı ESA, Rusya, Japonya
ve Kanada bu istasyonun kurulmasında birlikte
çalışıyorlar.
Her ülke istasyonun belli teknik donanımlarından
sorumludur. Astronotlar, şimdiden istasyonda çeşitli
deneyler yapmaya başladı. İstasyon tamamlandığında tam
donanımlı bir uzay üssü olacak.

Mars'a Ulaştık

Sojourner

Sojourner

Mars gezegeni, Dünya'ya yakınlığı ve benzerliği ile
biliminsanları daima ilgisini çekmiştir. Bu nedenle çok uzun
yıllardır Mars'la ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Buların en
önemlisi 1996 yılında Mars'a gönderilen
aracıdır. Mars hakkında çok çeşitli veriler
toplamış ve Dünya'ya fotoğraflar göndermiştir.

Mars'a gönderilen aracı ve onun da
Dünya'ya gönderdiği ilk Mars fotoğrafı

Sojourner

1973 yılında uzay
istasyonuna iki örümcek
götürüldü ve orada da
Dünya'daki gibi düzgün bir
örümcek ağı örüp
öremeyecekleri araştırıldı.

Skylab
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8 TEST-8

1. Aşağıda gezegenler kendilerini tarif ediyor. Bu gezegenlerin hangileri olduğunu bulabilir
misiniz ?

a) Dünya'ya yakın karasal bir gezegenim. Güneşten uzaklık sıram dörttür.
b) Gaz yapılı bir gezegenim ama gezegenlerin en büyüğü benim.
c) Güneşten en uzaktaki gezegen benim.

2. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a) Evren
b) Büyük Patlama
c) Galaksi
d) Güneş Sistemi

4. Yapay uyduların insan yaşamına etkileri nelerdir ?

5. Aşağıda belirtilen tanımları tamamlayanız.
a) Dünya'mız _________ Sistemi içersindedir
b) Güneş Sistemi __________ Galaksisin öğesidir.
c) Tüm galaksileri yani uzayın tamamını içine alan her şeye _______ denir.

6. Araştırma Konuları :
a) Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında bir bülten hazırlayınız.
b) Galileo Galilei hakkında bir makale hazırlayınız.
c) Uzay Kirliği ne demektir ?

3. Evrendeki yıldızlar ve gezegenler bir arada nasıl duruyorlar ?
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Güneş Sistemi'ndeki gezegenleri

tanıtan resimli bir bülten hazırlayınız.

--------------- ----------------- ---------------
--------------- ----------------- ---------------
--------------- ----------------- ---------------

--------------- ----------------- ---------------
--------------- ----------------- ---------------
--------------- ----------------- ---------------

--------------- ----------------- ---------------
--------------- ----------------- ---------------
--------------- ----------------- ---------------

Bir hafta boyunca gökyüzünü gözlemleyiniz.

Ay'ın ve parlak yıldızların konumlarını çizerek

belirleyiniz.

Pazartesi:

Salı:

Çarşamba:

Perşembe:

Cuma:__

Cumartesi:

Pazar:

______________________________
______________________________________

___________________________________
______________________________________

______________________________
______________________________________

______________________________
______________________________________

________________________________
______________________________________

______________________________
______________________________________

_________________________________
______________________________________

Aşağıda belirtilen mekan, tarih ve

kahramanları kullanarak bir hikaye yazınız.

Mekan :

Tarih :

Kahramanlar :

Dünya , Ay ve Mars gezegeni

2005 yılı

Astronot Sami , Astronot Ali ve
Uzay mühendisi Oya

( Hikayenin adı )
---------------------------

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

--------------------------------------
( Yazarın Adı )

Çünkü :_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

2) Sizce Güneş Sistemi konusu sizlere neden

öğretilmiştir ?

Çünkü :_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

3) Sizce Dünya'mızın uydusu Ay hakkındaki bilgi

sizlere neden öğretilmiştir?

Çünkü :_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

1) Sizce Evren'de nerde

olduğumuz hakındaki bilgi

sizlere neden öğretilmiştir?

Çoklu Zeka Etkinlikleri
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8
Çevrenizde bulabildiğiniz cisimlerle uzaydaki

Varlıkları sembolize eden bir tasarım yapınız.

Cismin Adı :________________________

Temsil Ettiği :________________________

Cismin Adı :________________________

Temsil Ettiği :________________________

Cismin Adı :________________________

Temsil Ettiği :________________________

Cismin Adı :________________________

Temsil Ettiği :________________________

Cismin Adı :________________________

Temsil Ettiği :________________________

Cismin Adı :________________________

Temsil Ettiği :________________________

Cismin Adı :________________________

Temsil Ettiği :________________________

Şekilde mekanizma neyi simgeleyen bir

tasarımdır ?

_______________________________

_______________________________

Siz de benzer bir mekanizma

tasarlayabilir misiniz?

Aşağıda verilen saat dilimlerinde

sizce hangi eylemleri

gerçekleştirirken yapay uyduları

kullanıyoruz ?
Örnek:

Saat Dilimi Gerçekleştirilen Eylem

07:30 08:00

14:00 14:10 --------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

15:00 17:00 --------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

18:00 23:00 --------------------------------
--------------------------------
--------------------------------

Kahvaltısı sırasında babam
sabah haberlerini dinlerken
yapay uydudan faydalanıyoruz.

Benim gönlüm sarhoştur

Yıldızların altında

Sevişmek ah ne hoştur

Yıldızların altında

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

“Yıldızların Altında” adlı parçanın nakarat

kısmının sözlerini aşağıda verilenlerle değiştirerek

yeniden yorumlarınız.

Her şey Büyük Patlama ile başladı.
Güneş bizim yıldızımızdır.

Ay komşumuz ve doğal uydumuzdur.

Çoklu Zeka Etkinlikleri


